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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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Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015 и 
11/2017) и члана 3 став 1 тачка 7 Правилника о критеријумима, начину и 
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запо-
шљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/2015, 5/2017 и 9/2018) и Споразума 
о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања за 2020. од 29.05.2020. године, a 
ускладу са Локалним акционим планом за запошљавања општине Нови 
Бечеј за 2020. годину („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 2/2020)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
- ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН И ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА  

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА  
У 2020. ГОДИНИ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју орга-
низује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Нацио-
нална служба), Филијала Зрењанин и Општина Нови Бечеј у складу са 
Националним акционим планом запошљавања за 2020. годину и Локал-
ним акционим планом општине Нови Бечеј за 2020. годину, у циљу 
радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапосле-
них лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и уна-
пређења радних способности незапослених, као и ради остваривања 
одређеног друштвеног интереса. 
Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује 
Национална служба на основу јавног конкурса и на основу мишљења 
Локалног савета за запошљавање општине Нови Бечеј. 
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јав-
них радова само уколико у укупном броју незапослених лица укључених 
у програм јавних радова има најмање 70% незапослених лица по поје-
диначној пријави, која припадају следећим категоријама:
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи
- Роми 
- лица без квалификација/са ниским квалификацијама
- вишкови запослених
- лица која посао траже дуже од 18 месеци
- лица старија од 50
- млади до 30 година
- особе са инвалидитетом.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са 
расположивим финансијским средствима. На јавним радовима се радно 
ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица из наведених категорија 
незапослених.

Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалних и хуманитарних делатности,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привре-
меним и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у 
висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд рад-
них часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном 
нивоу; утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припа-
дајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате 
у складу са законом;
накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима 
спровођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
накнаду трошкова организовања обуке: Национална служба за 
запошљавање задржава право да процењује оправданост потребе за 
обуком.

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних 
радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са 
инвалидитетом имају: органи јединице локалне самоуправе, јавне уста-
нове и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, 
удружења која имају статус правног лица, односно уписана у регистар 
који води Агенција за привредне регистре.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филијали 
Национaлне службе у Зрењанину, 23000, Зрењанин, Сарајлијина 4, непо-
средно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити 

у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на 
сајту www.nsz.gov.rs. и www.novibecej.rs.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Све додатне информације могу се добити у организационој јединици 
Националне службе у Новом Бечеју, на број: 023/771-036 и у Општинској 
управи Нови Бечеј на телефон: 023/772-320 и на сајту Националне служ-
бе - www.nsz.gov.rs и Општине Нови Бечеј - www.novibecej.rs. 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Националне 
службе за запошљавање и Општине Нови Бечеј, као и на огласним табла-
ма Националне службе и Општине Нови Бечеј, а последњи рок за пријем 
пријава за учешће на јавном конкурсу је 15.06.2020. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15 и 
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилита-
цији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 
и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим 
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15 и 5/17), Националног акционог плана 
запошљавања за 2020. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програ-
ма или мера активне политике запошљавања у 2020. години, министра за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00426/2020-
24 од 12.05.2020. године а у складу са Локалним акционим планом запо-
шљавања општине Житиште за 2020. годину и потписаног Споразума о 
уређивању међусобних орава и обавеза у реализацији програма или мера 
активне политике запошљавања број 0908-101-1/2020.

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ  

У 2020. ГОДИНИ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапос-
леног за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће обра-
зовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, однос-
но стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, 
односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад 
у струци. 
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут 
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и 
ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од време-
на потребног за полагање приправничког или стручног испита, за пре-
остали период потребан за стицање услова за полагање приправничког 
или стручног испита. 
Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно на 
основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, 
а Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална 
служба) финансира програм најдуже 12 месеци. Када се програм стручне 
праксе спроводи на основу акта о организацији и систематизацији посло-
ва код послодавца, Национална служба програм финансира у трајању:
- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација;
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ;
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 
ЕСПБ.

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запо-
шљавање: 
ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза 
исплаћује средства у укупном месечном износу од: 
- 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација, 
- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 
ЕСПБ, 
- 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 
240 ЕСПБ; 
- врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и 
професионалне болести, у складу са законом. 

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити 
послодавац који припада: а) приватном сектору (удео приватног капи-
тала у власничкој структури 100%), б) јавном сектору, и то искључиво 
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Јавни позиви

за послове у области здравства, образовања, социјалне заштите и пра-
восуђа (број лица која ће бити укључена у програм код послодаваца из 
јавног не може прећи 30% укупно планираног броја лица за укључивање 
у програм).
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној орга-
низационој јединици Национaлне службе према месту запошљавања 
лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може 
добити у Национaлној служби за запошљавање - Филијала Зрењанин и 
Испостава Житиште или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенцио-
нисане могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филија-
ла Зрењанин на телефон: 023/519-825, Испостави Житиште на телефон 
023/3821-044 и Општини Житиште на број телефона: 023/3821-306 или 
на сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.zitiste.org.rs.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених за ову наме-
ну, а најкасније до 30.11.2020. године и објављен је на сајту Национал-
не службе за запошљавање, на сајту Општине Житиште и у огласнику 
„Послови“.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15 и 
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилита-
цији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 
и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим 
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15 и 5/17) Националног акционог плана 
запошљавања за 2020. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програ-
ма или мера активне политике запошљавања у 2020. години, министра за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00426/2020-
24 од 12.05.2020. године, а у складу са Локалним акционим планом запо-
шљавања општине Нова Црња за 2020. годину и потписаног Споразума 
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања број 0908-101-2/2020.

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА  

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА  
У 2020. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено 
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапосле-
них, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад 
спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална 
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) уз прет-
ходну сагласност Лолкалног савета за запошљавање општине Нова Црња 
(у даљем тексту: Локални савет) на основу јавног конкурса.
Предност приликом укључивања лица у јавне радове имају следеће 
категорије незапослених: радно способни корисници новчане социјалне 
помоћи, Роми, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, виш-
кови запослених, лица која посао траже дуже од 12 месеци – дугорочно 
незапослена лица, лица до 30 година, лица преко 45 година, жене, особе 
са инвалидитетом, жртве трговине људима и жртве породичног насиља. 

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених 
лица из наведених категорија незапослених.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са 
расположивим финансијским средствима.

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

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе 
се за:
· исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним 
радовима по основу уговора о привременим и повременим послови-

ма, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун 
фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на 
месечном нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно 
социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и 
одласка са рада;

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

· накнаду трошкова обуке; Национална служба процењује оправданост 
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.

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

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлеж-
ној организационој јединици Национaлне службе према месту запошља-
вања лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се 
може добити у Национaлној служби за запошљавање – Филијала Зрења-
нин и Испостава Нова Црња или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенциони-
сане могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала 
Зрењанин на телефон 023/519-817, Испостави Нова Црња на телефон 
023/815-068 и Општини Нова Црња на број телефона 023/815-031 или на 
сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.sonovacrnja.org.rs.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених за ову намену, а 
најкасније до 30.06.2020. године и објављен је на сајту Националне службе 
за запошљавање, на сајту Општине Нова Црња и у огласнику „Послови”.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15 и 
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилита-
цији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 
и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим 
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15 и 5/17) Националног акционог плана 
запошљавања за 2020. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програ-
ма или мера активне политике запошљавања у 2020. години, министра за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00426/2020-
24 од 12.05.2020. године, а у складу са Локалним акционим планом запо-
шљавања општине Житиште за 2020. годину и потписаног Споразума 
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања број 0908-101-1/2020.

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. 
ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено 
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапосле-
них, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад 
спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална 
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) уз прет-
ходну сагласност Лолкалног савета за запошљавање општине Житиште 
(у даљем тексту: Локални савет) на основу јавног конкурса. 
Предност приликом укључивања лица у јавне радове имају следеће кате-
горије незапослених:
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без 
квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, лица 
која посао траже дуже од 12 месеци - дугорочно незапослена лица, лица 
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до 30 година, лица преко 45 година, жене, особе са инвалидитетом, 
жртве трговине људима и жртве породичног насиља. 

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапосле-
них лица из наведених категорија незапослених. Максимална дужина 
трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финан-
сијским средствима.

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

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе 
се за:

· исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним 
радовима по основу уговора о привременим и повременим послови-
ма, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун 
фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на 
месечном нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно 
социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и 
одласка са рада;

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

· накнаду трошкова обуке: Национална служба процењује оправданост 
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.

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

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлеж-
ној организационој јединици Национaлне службе према месту запошља-
вања лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се 
може добити у Национaлној служби за запошљавање - Филијала Зрења-
нин и Испостава Житиште или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о програму могу се добити у Националној служби за запо-
шљавање - Филијала Зрењанин, на телефон 023/519-817, Испостави 
Житиште, на телефон: 023/3821-044 и Општини Житиште на број теле-
фона 023/3821-306 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.zitiste.org.rs.

Јавни позив је отворен до 30.06.2020. године и објављен је на сајту 
Националне службе за запошљавање, на сајту Општине Житиште и у 
огласнику „Послови”.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15 и 
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилита-
цији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 
и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим 
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15 и 5/17), Националног акционог плана 
запошљавања за 2020. годину, Одлуке о учешћу у финансирању про-
грама или мера активне политике запошљавања у 2020. години, мини-
стра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-
00426/2020-24 од 12.05.2020. године, а у складу са Локалним акционим 
планом запошљавања општине Житиште за 2020. годину и потписаног 
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији про-
грама или мера активне политике запошљавања број 0908-101-1/2020

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ 
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ 

МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ

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

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
- млади до 30 година старости 
- старији од 45 година
- жене
- вишкови запослених
- припадници ромске националне мањине
- особе са инвалидитетом
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи
- незапослени без квалификација или са ниским квалификацијама
- дугорочно незапослена лица
- припадници по споразуму о реадмисији
- избегла и расељена лица.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице 
локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања 
лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи: 
225.000,00 динара по лицу.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној орга-
низационој јединици Национaлне службе према месту запошљавања 
лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може 
добити у Национaлној служби за запошљавање - Филијала Зрењанин и 
Испостава Житиште или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенцио-
нисане могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филија-
ла Зрењанин на телефон 023/519-828, Испостави Житиште на телефон 
023/3821-044 и Општини Житиште на број телефона: 023/3821-306 или 
на сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.zitiste.org.rs.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених за ову намену, а 
најкасније до 30.11.2020. године и објављен је на сајту Националне служ-
бе за запошљавање, на сајту Општине Житиште и у огласнику „Послови”.

Пословни центри НСЗ

Национална служба
за запошљавање
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На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 
113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошља-
вању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13) и 
члана 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима 
од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. 
гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању 
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локал-
ним акционим планом запошљавања у 2020. години министра за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00426/2020-24 
од 12.05.2020. године, члана 4 Споразума о уређивању међусобних пра-
ва и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запо-
шљавања, број 0103-101-3/2020 од 28.05.2020. године, а у складу са 
Локалним акционим планом запошљавања Градске општине Лазаревац 
за 2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА 
ЗА ГРАД БЕОГРАД И ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

Расписују

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

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде 
на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. 
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 
250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са 
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика преду-
зетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива 
у њему радни однос. Незапослени који оствари право на субвенцију за 
самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и по 
том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 
12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапосле-
них, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико 
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице поје-
диначно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на 
субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају 
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом. 
Право учешћа у Јавном позиву имају незапослена лица која се воде на 
евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијале за град Бео-
град - Испоставе Лазаревац и која ће делатност обављати на територији 
градске општине Лазаревац.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној органи-
зационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта лица, 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може доби-
ти у организационој јединици Национaлне службе - Филијала за град 
Београд, Испостава Лазаревац или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане као и 
све додатне информације могу се добити у свакој организационој једи-
ници Национaлне службе, путем Позивног центра Национaлне службе: 
0800-300-301, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs. 
Списак делатности које не могу бити субвенционисане доступан је у свакој 
организационој јединици Националне службе и на сајту www.nsz.gov.rs. 
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног инфор-
мисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 
17.07.2020. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15 и 
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилита-
цији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 
и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим 
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15 и 5/17) Националног акционог плана 
запошљавања за 2020. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програ-
ма или мера активне политике запошљавања у 2020. години, министра за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00426/2020-
24 од 12.05.2020. године, а у складу са Локалним акционим планом запо-
шљавања општине Нова Црња за 2020. годину и потписаног Споразума о 
уређивању међусобних орава и обавеза у реализацији програма или мера 
активне политике запошљавања број 0908-101-2/2020

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ  

У 2020. ГОДИНИ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапос-
леног за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће обра-
зовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, однос-
но стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, 
односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад 
у струци. 
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут 
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и 
ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од време-
на потребног за полагање приправничког или стручног испита, за пре-
остали период потребан за стицање услова за полагање приправничког 
или стручног испита. 
Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно на 
основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, 
а Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална 
служба) финансира програм најдуже 12 месеци. Када се програм стручне 
праксе спроводи на основу акта о организацији и систематизацији посло-
ва код послодавца, Национална служба програм финансира у трајању:
- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација;
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ;
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 
ЕСПБ.

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запо-
шљавање: 
ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза 
исплаћује средства у укупном месечном износу од: 
- 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација, 
- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 
ЕСПБ, 
- 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 
240 ЕСПБ; 
- врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и 
професионалне болести, у складу са законом. 

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити 
послодавац који припада: 
а) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 
100%), 
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, обра-
зовања, социјалне заштите и правосуђа (број лица која ће бити укључена 
у програм код послодаваца из јавног не може прећи 30% укупно плани-
раног броја лица за укључивање у програм).

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној орга-
низационој јединици Национaлне службе према месту запошљавања 
лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може 
добити у Национaлној служби за запошљавање - Филијала Зрењанин и 
Испостава Нова Црња или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенциони-
сане могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала 
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Јавни позиви

Зрењанин, на телефон: 023/519-825, Испостави Нова Црња, на телефон: 
023/815-068 и Општини Нова Црња, на број телефона: 023/815-031 или 
на сајту: www.nsz.gov.rs и сајту: www.sonovacrnja.org.rs.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених за ову наме-
ну, а најкасније до 30.11.2020. године и објављен је на сајту Националне 
службе за запошљавање, на сајту Општине Нова Црња и у огласнику 
„Послови”.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15 и 
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилита-
цији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 
и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим 
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15 и 5/17) Националног акционог плана 
запошљавања за 2020. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програ-
ма или мера активне политике запошљавања у 2020. години, министра за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00426/2020-
24 од 12.05.2020. године, а у складу са Локалним акционим планом запо-
шљавања општине Нова Црња за 2020. годину и потписаног Споразума 
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања број 0908-101-2/2020

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ 
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ 

МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ

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

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
- млади до 30 година старости 
- старији од 45 година
- жене
- вишкови запослених
- припадници ромске националне мањине
- особе са инвалидитетом
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи
- незапослени без квалификација или са ниским квалификацијама
- дугорочно незапослена лица
- припадници по споразуму о реадмисији
- избегла и расељена лица.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице 
локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања 
лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи: 
225.000,00 динара по лицу.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној орга-
низационој јединици Национaлне службе према месту запошљавања 
лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може 
добити у Национaлној служби за запошљавање - Филијала Зрењанин и 
Испостава Нова Црња или преузети на сајту www.nsz.gov.rs. 

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенциони-
сане могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала 
Зрењанин на телефон: 023/519-828, у Испостави Нова Црња на телефон: 
023/815-068 и Општини Нова Црња на број телефона: 023/815-031 или 
на сајту: www.nsz.gov.rs и сајту www.sonovacrnja.org.rs.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених за ову наме-
ну, а најкасније до 30.11.2020. године и објављен је на сајту Национал-
не службе за запошљавање, на сајту Опшине Нова Црња и у огласнику 
„Послови”.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 
113/17 - др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о про-
фесионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запо-
шљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 94 и 129 
Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за 
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 
102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања општине 
Бољевац за 2020. годину и Споразума о уређивању међусобних права и 
обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошља-
вања за 2020. годину (број 2908-101-3/2020 од 29.05.2020. године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
И ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА  

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА  
У 2020. ГОДИНИ

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

Послодавац - извођач јавног рада са седиштем на територији општине Боље-
вац може организовати спровођење јавних радова само уколико ангажује 
незапослена лица из свих категорија теже запошљивих лица, дефинисани 
Националним акционим планом запошљавања за 2020. годину, у складу са 
стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ-у, која се 
воде на евиденцији НСЗ Филијала Зајечар - Испостава Бољевац.

У програм јавних радова могу се укључити незапослена лица из сле-
дећих категорија: лица без квалификација и нискоквалификована лица; лица 
старости 50 и више година; дугорочно незапослена лица која посао траже 
дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао траже дуже од 
18 месеци; жене, посебно дугорочно незапослене жене; млади до 30 година 
старости, а посебно младе жене, млади без квалификација и нискоквали-
фиковани, као и млади без радног искуства; особе са инвалидитетом; Роми; 
корисници новчане социјалне помоћи и лица у статусу вишка запослених.

Такође, у мере активне политике запошљавања укључиваће се и неза-
послена лица из следећих теже запошљивих категорија: млади у домском 
смештају, хранитељским и старатељским породицама, жртве породич-
ног насиља, жртве трговине људима, избегла и расељена лица, поврат-
ници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници 
из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са 
сметњама у развоју, бивши извршиоци кривичних дела.

Посебан приоритет за укључивање у мере активне политике запошља-
вања имају лица која се суочавају са више фактора отежане запошљи-
вости, односно, која припадају у две или више претходно наведених 
категорија теже запошљивих лица.

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапосле-
них лица из наведених категорија незапослених. Максимална дужина 
трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финан-
сијским средствима.

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

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе 
се за:
- исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радо-
вима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини 
до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часо-
ва, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, 
увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигу-
рање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
- накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим 
областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
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Јавни позиви

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
-накнаду трошкова обуке; Национална служба процењује оправданост 
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јав-
них радова на којима се ангажују незапослена лица имају:
- органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе,
- јавне установе и јавна предузећа,
- привредна друштва,
- предузетници,
- задруге и
- удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана 
у Регистар Агенције за привредне регистре која послују на територији 
општине Бољевац.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлеж-
ној организационој јединици Национaлне службе, Филијала Зајечар 
- Испостава Бољевац, непосредно или путем поште, на прописаном 
обрасцу који се може добити у Националној служби, Филијала Зајечар 
- Испостава Бољевац или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Филијали Зајечар, теле-
фони: 019/444-522 и 019/444-509 или на сајту: www.nsz.gov.rs и на зва-
ничној интернет страници Општине Бољевац.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НЗС до утрош-
ка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 
30.09.2020. године.

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Велика Пла-
на за 2020. годину и закљученог „Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања за 2020 годину”, између Националне службе за запошља-
вање - Филијала Смедерево и Општине Велика Плана, број: 3001-101-
2/2020 од 22.05.2020. године

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. 
ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено 
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, 
као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спро-
води послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служ-
ба за запошљавање - Филијала Смедерево (у даљем тексту: Национална 
служба) на основу јавног конкурса уз претходно прибављено мишљење 
Локалног савета за запошљавање општине Велика Плана. 
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних 
радова само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у про-
грам јавних радова има најмање 70% незапослених лица по појединачној 
пријави, која су на евиденцији незапослених најмање 6 (шест) месеци и 
припадају следећим категоријама: 1. радно способни корисници новчане 
социјалне помоћи, 2. Роми, 3. лица без квалификација / са ниским квали-
фикацијама, 4. лица која посао траже дуже од 18 месеци, а не припадају 
категоријама из тачака 1, 2 и 3. Наведени проценат од 70%, као и еви-
денција незапослених од најмање 6 (шест) месеци не односи се на посло-
давце који радно ангажују особе са инвалидитетом у области културе. 
Послодавац - извођач јавног рада са седиштем на територији општине 
Велика Плана, може организовати спровођење јавних радова уколико у 
програм укључи незапослена лица из категорија теже запошљивих, дефи-
нисаних Локалним акционим планом запошљавања општине Велика Пла-
на за 2020. годину, која припадају следећим категоријама: радно способ-
ни корисници новчане социјалне помоћи, особе са инвалидитетом, старији 
од 50 година, жене, вишкови запослених, млади до 30 година старости, 
млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским 
породицама, дугорочно незапослени и жртве породичног насиља.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених 
лица из наведених категорија незапослених, односно најмање 3 (три) 
незапослена лица за послодавце који радно ангажују особе са инвали-

дитетом у области културе. Максимална дужина трајања јавног рада је 
четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе и
- културе (искључиво ангажовање особа са инвалидитетом).

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе 
се за: 
исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радо-
вима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у виси-
ни 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних 
часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном 
нивоу; која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно 
социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и 
одласка са рада;
накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим облас-
тима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
накнаду трошкова обуке; Национална служба процењује оправданост 
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом. 

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних 
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи јединица 
локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друшт-
ва, предузетници, задруге, удружења која имају статус правног лица, 
односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада, подноси се Националној служби за 
запошљавање - Филијала Смедерево - Испостава Велика Плана непо-
средно или путем поште у два примерка. Пријава се може добити у 
филијали Смедерево - Испостава Велика Плана.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби 
за запошљавање, Филијала Смедерево - Испостава Велика Плана или на 
телефон: 026/633-035. 
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Националне 
службе за запошљавање, а последњи рок за пријем пријава за учешће 
на јавном конкурсу је 25.06.2020. године.

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Велика Пла-
на за 2020. годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања за 2020. годину, између Националне службе за запошља-
вање - Филијала Смедерево и Општине Велика Плана, број: 3001-101-
2/2020 од 22.05.2020. године

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО 

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који 
се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем 
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузет-
ништва. 
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 
250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са 
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика преду-
зетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач засни-
ва у њему радни однос на територији општине Велика Плана.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у 
обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује 
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев 
од дана отпочињања обављања делатности. 
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапосле-
них, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања на терито-
рији ЈЛС Велика Плана. Уколико се више незапослених удружи, у складу 
са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошља-
вање и остваривање права на субвенцију од 250.000,00 динара, односно 
270.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инва-
лидитетом.
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Јавни позиви

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Националној служ-
би - Филијала Смедерево - Испостава Велика Плана, непосредно или 
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали 
Смедерево - Испостава Велика Плана.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенциони-
сане могу се добити у Филијали Смедерево - Испостава Велика Плана или 
на телефон: 026/633-028.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе 
за запошљавања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис пла-
ном је 06.07.2020. године.

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Велика Пла-
на за 2020. годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања за 2020. годину, између Националне службе за запошља-
вање - Филијала Смедерево и Општине Велика Плана, број: 3001-101-
2/2020 од 22.05.2020. године

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ 
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ 

МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запо-
шљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима 
који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запо-
шљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне служ-
бе за запошљавање - Филијала Смедерево - Испостава Велика Плана (у 
даљем тексту: Национална служба).

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

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локал-
не самоуправе (ЈЛС Велика Плана разврстана је у трећу групу), а у 
складу са важећом уредбом Владе Републике Србије и износи: 225.000,00 
динара по лицу, односно 270.000,00 динара за особе са инвалидитетом, 
радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, млади у домском 
смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и 
жртве породичног насиља;

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној органи-
зационој јединици Национaлне службе, Филијала Смедерево - Испостава 
Велика Плана, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који 
се може добити у јединици Национaлне службе, Филијала Смедерево - 
Испостава Велика Плана. 

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенцио-
нисане могу се добити у Филијали Смедерево - Испостава Велика Плана 
или на телефон: 026/633-033.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе 
за запошљавање, а последњи рок за подношење захтева са бизнис пла-
ном је 06.08.2020. године. 

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), 
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запо-
шљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13) 
и члана 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањи-
ма од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. 
гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању 
програма или мера активне политике запо шљавања предвиђених локал-
ним акционим планом запошљавања у 2020. години министра за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања бр.401-00-00426/2020-24 од 
12.05.2020.године, члана 4 Споразума о уређивању међусобних права и 
обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошља-
вања, бр. 0103-101-2/2020 од 26.05.2020. године, а у складу са Локалним 
акционим планом запошљавања Градске општине Младеновац за 2020. 
годину, усвојеним Одлуком I-00-06-28/2/2020, од 19.02.2020. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
И ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ 

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ  
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2020. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању незапослених 
особа са инвалидитетом и реаллизује се у циљу очувања и унапређења 
радних способности, односно радно социјалне интеграције особа са инва-
лидитетом на тржишту рада, као и остваривања одређеног друштвеног 
интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога 
одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Нацио-
нална служба) на основу јавног конкурса, уз претходно прибављено миш-
љење Локалног савета за запошљавање градске општине Младеновац. 

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу 
са расположивим финансијским средствима. Уговором о привременим 
и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице 
укључено у јавни рад. 
Јавни радови се могу спроводити у областима:
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе 
се за: 
исплату накнаде за обављен посао лицима укљученим на јавним 
радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у 
висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд рад-
них часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном 
нивоу; која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно 
социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и 
одласка са рада;
накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим 
областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних 
радова на којима се ангажују незапослена лица имају:
- органи јединица локалне самоуправе,
- јавне установе и јавна предузећа,
- привредна друштва,
- предузетници,
- задруге,
- удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у 
Регистар Агенције за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлеж-
ној организационој јединици Национaлне службе - Филијала за град Бео-
град - Служба Младеновац, непосредно или путем поште, на прописаном 
обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне 
службе - Филијала за град Београд - Служба Младеновац или преузети 
на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој једини-
ци Националне службе - Филијала за град Београд - Служба Младеновац.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у публикацији Нацио-
налне службе „Послови”, на сајту Националне службе, огласној табли 
у Служби Младеновац Националне службе и на сајту Градске општине 
Младеновац, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном кон-
курсу је 16.06.2020. године.
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Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилита-
цији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 
и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину 
(„Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о кри-
теријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера 
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 
9/18), Локалног акционог плана запошљавања општине Књажевац за 
период 2017-2020. године и Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошља-
вања за 2020. годину (број 2908-101-2/2020 од 26.05.2020. године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
И ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ  

У 2020. ГОДИНИ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосле-
ног за самосталан рад у струци за коју је стеченa одговарајућа квалифи-
кација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова 
за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником 
предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. 
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут 
стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво 
квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена 
потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преоста-
ли период потребан за стицање услова за полагање приправничког или 
стручног испита. 
Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у скла-
ду са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. 
Уколико се програм стручне праксе спроводи у складу са законом, Нацио-
нална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и 
Општина Књажевац могу да финансирају програм у дужини прописаној 
законом, а најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи 
у складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална 
служба и Општина Књажевац програм финансирају у трајању:
- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 
ЕСПБ.

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошља-
вање и општина Књажевац: 
ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза 
исплаћује средства у укупном месечном износу од: 
- 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација, 
- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 
ЕСПБ, 
- 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 
240 ЕСПБ; 
- врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и 
професионалне болести, у складу са законом. 
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити 
послодавац који припада: 
приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 
100%), 
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, обра-
зовања, социјалне заштите и правосуђа (број лица која ће бити укључена 
у програм код послодаваца из јавног сектора не може прећи 30% укупно 
планираног броја лица за укључивање у програм).
Захтев за учешће у програму подноси се Националној служби за запо-
шљавање - Филијала Зајечар, Испостава Књажевац, непосредно или 
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у НСЗ - Филија-
ла Зајечар, Испостава Књажевац или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о програму могу се добити на телефоне Националне служ-
бе: 019/444-518, 019/731-228 и 019/734-375.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НЗС до утрош-
ка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 
30.09.2020. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 
113/17 - др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о про-
фесионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запо-
шљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 94 и 129 
Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за 
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 
102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања општине 
Сокобања за 2020. годину и Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошља-
вања за 2020. годину (број 2908-101-1/2020 од 27.05.2020. године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
И ОПШТИНА СОКОБАЊА

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА  

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА  
У 2020. ГОДИНИ

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

Послодавац - извођач јавног рада са седиштем на територији општине 
Сокобања може организовати спровођење јавних радова само уколико 
ангажује незапослена лица из свих категорија теже запошљивих лица, 
дефинисани Националним акционим планом запошљавања за 2020. годи-
ну, у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним 
у ЛАПЗ-у, која се воде на евиденцији НСЗ Филијала Зајечар - Испостава 
Сокобања.

У програм јавних радова могу се укључити незапослена лица 
из следећих категорија: лица без квалификација и нискоквалификована 
лица; лица старости 50 и више година; дугорочно незапослена лица која 
посао траже дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао 
траже дуже од 18 месеци; жене, посебно дугорочно незапослене жене; 
млади до 30 година старости, а посебно младе жене, млади без квали-
фикација и нискоквалификовани, као и млади без радног искуства; особе 
са инвалидитетом; Роми; корисници новчане социјалне помоћи и лица у 
статусу вишка запослених.

Такође, у мере активне политике запошљавања укључиваће се и неза-
послена лица из следећих теже запошљивих категорија: млади у домском 
смештају, хранитељским и старатељским породицама, жртве породич-
ног насиља, жртве трговине људима, избегла и расељена лица, поврат-
ници према Споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници 
из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са 
сметњама у развоју, бивши извршиоци кривичних дела.

Посебан приоритет за укључивање у мере активне политике запошља-
вања имају лица која се суочавају са више фактора отежане запошљи-
вости, односно, која припадају у две или више претходно наведених 
категорија теже запошљивих лица.

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапосле-
них лица из наведених категорија незапослених. Максимална дужина 
трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финан-
сијским средствима.

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

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

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
- накнаду трошкова обуке; Национална служба процењује оправданост 
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јав-
них радова на којима се ангажују незапослена лица имају:
органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе,
јавне установе и јавна предузећа,
привредна друштва,
предузетници,
задруге и
удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана 
у Регистар Агенције за привредне регистре која послују на територији 
општине Бољевац.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлеж-
ној организационој јединици Национaлне службе, Филијала Зајечар - 
Испостава Сокобања, непосредно или путем поште, на прописаном 
обрасцу који се може добити у Националној служби, Филијала Зајечар 
– Испостава Сокобања или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Филијали Зајечар, 
телефони 019/444-522 и 019/444-509 или на сајту Националне службе 
за запошљавање - www.nsz.gov.rs, на сајту Општине Сокобања - www.
opstinasokobanja.com, у локалним штампаним медијима на територији 
општине и РТВ Сокобања.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НЗС до утрош-
ка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 
30.09.2020. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабили-
тацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 
36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. 
годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чланова 60, 104 и 129 Правилника 
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење 
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 
и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања општине Сокобања за 
2020. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у 
реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. 
годину (број 2908-101-1/2020 од 27.05.2020. године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
И ОПШТИНА СОКОБАЊА

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ  

У 2020. ГОДИНИ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосле-
ног за самосталан рад у струци за коју је стеченa одговарајућа квалифи-
кација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова 
за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником 
предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. 
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут 
стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво 
квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена 
потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преоста-
ли период потребан за стицање услова за полагање приправничког или 
стручног испита. 
Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у скла-
ду са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. 
Уколико се програм стручне праксе спроводи у складу са законом, Нацио-
нална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и 
Општина Сокобања могу да финансирају програм у дужини прописаној 
законом, а најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи 
у складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална 
служба и Општина Сокобања програм финансира у трајању:

- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 
ЕСПБ.

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошља-
вање и општина Сокобања: 
ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза 
исплаћује средства у укупном месечном износу од: 
- 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација, 
- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 
ЕСПБ, 
- 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 
240 ЕСПБ; 
- врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и 
професионалне болести, у складу са законом. 
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити 
послодавац који припада: 
приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 
100%), 
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, обра-
зовања, социјалне заштите и правосуђа (број лица која ће бити укључена 
у програм код послодаваца из јавног сектора не може прећи 30% укупно 
планираног броја лица за укључивање у програм).
Захтев за учешће у програму подноси се Националној служби за запо-
шљавање - Филијала Зајечар, Испостава Сокобања, непосредно или 
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у НСЗ - Филија-
ла Зајечар, Испостава Сокобања или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о јавном конкурсу могу се добити на телефоне Нацио-
налне службе: 019/444-518 и 018/830-654, на сајту Националне служ-
бе за запошљавање: www.nsz.gov.rs, на сајту Општине Сокобања: www.
opstinasokobanja.com, у локалним штампаним медијима на територији 
општине и РТВ Сокобања.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НЗС до утрош-
ка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 
30.09.2020. године.

Посао се не чека, посао се тражи
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Администрација и управа

Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ 

РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњава радно место: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за 
људске ресурсе, Одељење за људске ресурсе 
Полицијске управе за град Београд

Место рада:
Полицијска управа за град Београд, Булевар 
деспота Стефана 107, Београд 

Радно место које се попуњава:

Виши службеник за управљање 
системом бенефиција I

Одсек за плате и бенефиције, Одељење 
за људске ресурсе Полицијске управе за 
град Београд, Сектор за људске ресурсе

1 извршилац, утврђено под редним 
бројем 08.10.3.3 у акту о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних 
места у Министарству унутрашњих 

послова.

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

Опис послова: обавља послове који нису 
рутински и који подразумевају шири спектар 
јасно описаних задатака и решавање сличних 
проблема који се спроводе применом утврђених 
процедура, упутстава и метода рада:
• спроводи, прати и извештава о реализацији 
система бенефиција проистеклих из радног 
односа и радно-правног статуса;
• учествује у анализи и развоју система бенефи-
ција проистеклих из радног односа и рад-
но-правног статуса;
• спроводи поступак, израђује нацрте управних 
и других аката из делокруга рада;
• прати прописе, праксу, ставове и мишљења, 
других органа и организација из делокруга 
рада;
• сарађује са другим државним органима ради 
обављања послова из делокруга рада;
• даје предлоге за организационо и нормативно 
унапређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и 
примењује искуства најбољих примера из прак-
се у области рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне 
оспособљености запослених за успешан и ква-
литетан рад у условима примене савремених 
средстава и метода;
• припрема податке неопходне за израду нацр-
та и предлога прописа и општих аката из дело-
круга рада;
• спроводи и прати примену законских и подза-
конских прописа, интерних обавезујућих аката 
и стратешких докумената из делокруга рада;
• припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захтеви-
ма посла и степеном образовања;

• одлаже, чува и архивира документацију у 
складу са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у 
непосредној вези са полицијским пословима, а 
који му се ставе у задатак по налогу надређеног 
руководиоца.

Услови: стечено више образовање по Зако-
ну о вишој школи у трајању од најмање две 
године или високо образовање стечено на сту-
дијама првог степена - основне академске сту-
дије или основне струковне студије, у обиму 
180 ЕСПБ бодова из области у оквиру обра-
зовно-научних поља друштвено-хуманистичке 
науке, интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне или трансдисциплинарне (ИМТ) и двоп-
редметне студије.

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

У изборном поступку проверавају се: 
• формално-правни услови - увидом у податке 
из пријаве и на основу расположиве докумен-
тације;
• техничке компетенције (знања и вештине) - 
писаним тестом знања који садржи и питања у 
виду решавања конкретногпроблема, задатка и 
ситуације (студија случаја);
• психолошки захтеви и базичне компетенције 
- стандардизованим психолошким тестовима и 
психолошким интервјуом; 
• здравствена способност - обављањем лекарс-
ког прегледа у референтној здравственој уста-
нови;
• интервју - полуструктурисаним интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту, а које се про-
веравају и оцењују у изборном поступку су: 
• знања из области рада на радном месту, у 
складу са описом посла радног места.

Датум оглашавања: 03.06.2020. године.

Овај оглас објављује се на интранет и интер-
нет страници Министарства унутрашњих посло-
ва, огласној табли Сектора за људске ресурсе, 
огласној табли Одељења за људске ресурсе 
Полицијске управе за град Београд, у дневном 
листу „Политика” и на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс: Десет дана од дана објављивања кон-
курса у дневном листу „Политика” и почиње 
да тече наредног дана од дана када је конкурс 
објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на кон-
курс: Министарство унутрашњих послова, Сек-
тор за људске ресурсе, Одељење за људске 
ресурсе Полицијске управе за град Београд, 
Булевар Деспота Стефана 107, 11000 Београд 
(писарница Полицијске управе за град Београд 
или путем поште) са назнаком - „За јавни кон-
курс за радно место виши службеник за упра-
вљање системом бенефиција I, Одсек за пла-
те и бенефиције,Одељење за људске ресурсе 
Полицијске управе за град Београд, Сектор за 
људске ресурсе“. 

Лица задужена за давање обавештења о 
конкурсу: Вера Ђурасовић и Сања Тешић, 
011/279-7202, у периоду од 13.00 до 15.00 часо-
ва, сваког радног дана.

Докази који се обавезно прилажу уз 
пријаву на конкурс: 
• образац пријаве на конкурс - дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати;
• кратка биографија;
• оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању у складу са прописаним условом у 
погледу образовања;
• оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених Републике Србије;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (са датумом 
издавања не старијим од шест месеци);
• оригинал уверења основног и вишег суда да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак (са датумом издавања не старијим од шест 
месеци);
• очитана лична карта са чипом или оверена 
фотокопија личне карте која није чипована;
• оверена фотокопија радне књижице или изво-
да из електронске базе података Централног 
регистра Фонда за пензијско-инвалидско оси-
гурање;
• оверене фотокопије исправа којима се 
доказују подаци о радном искуству (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство), уколико 
кандидат исто поседује;
• оверена фотокопија исправа којима се 
доказују подаци о стручном опособљавању, 
усавршавању и посебним областима знања 
(уколико кандидат исто поседује);
• оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту (уколико кандидат исто посе-
дује);
• доказ да кандидат има пријављено пребива-
лиште на територији Републике Србије - нај-
мање годину дана непрекидно пре дана подно-
шења пријаве на јавни конкурс;
• изјава у којој се кандидат опредељује да ли 
ће сам прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то 
орган учинити уместо њега. 

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је 
неопходно попунити и својеручно потписати.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложeни 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа-
ма као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити фотокопије докумената које су оверене 
пре 01.03.2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: 
18.06.2020. године. Овим се сматра да су сви 
кандидати који су ушли у изборни поступак 
уредно обавештени о отпочињању истог.

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

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, 
број 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), 
прописано је, између осталог, да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке, орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води служ-
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бена евиденција, када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама. Ако странка у року 
не поднесе личне податке неопходне за одлу-
чивање органа, захтев за покретање поступка 
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3).

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

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене 
решењем.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

Београд

Тужилаштво за ратне злочине на основу чл. 47, 
48, 54 и 55 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005, 
83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 
99/2014, 94/2017, 95/2018), чл. 17, 18, 20 и 
21 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС“, бр. 2/19), Пра-
вилника о саставу конкурсне комисије, начину 
провере компетенција, критеријумима и мери-
лима за избор на извршилачка радна места у 
судовима и јавним тужилаштвима („Службени 
гласник РС“, бр. 30/19), у складу са чланом 15 
тачка 9 и чланом 16 тачка 11 Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Тужилаштву за ратне злочине А. бр. 
70/19 од 18.03.2019. године, Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број 112-4192/2020 од 26. 
маја 2020. године и Решења о попуњавању рад-
ног места спровођењем јавног конкурса П бр. 
19/20-2 од 04. 06. 2020. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког 

радног места
у Тужилаштву за ратне злочине

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Тужилаштво за ратне злочине, Устаничка 29, 
Београд

II Радна места која се попуњавају: 

1) Радно место архивар у звању 
референт

1 извршилац

Опис послова: евидентира, сређује, чува и 
штити од пропадања архивску грађу насталу у 
раду Тужилаштва за ратне злочине, редовно и 
хронолошки пописује у Архивску књигу архив-
ску грађу и регистратурски материјал, припре-
ма препис Архивске књиге за доставу Архиву 
Србије у законом прописаном року, на захтев 
тужиоца за ратне злочине и заменика тужиоца 
за ратне злочине доставља архивиране пред-
мете ради увида и здруживања, по овлашћењу 
тужиоца за ратне злочине, а на основу замол-

ница и захтева правосудних органа, државних и 
међународних органа и институција, доставља 
архивиране предмете ради увида, обавља и 
друге послове по налогу секретара или тужио-
ца за ратне злочине. 

Услови за обављање послова: III или IV 
степен средње стручне спреме, друштвеног, 
природног или техничког смера, најмање две 
године радног искуства у струци и положен 
државни стручни испит и потребне компетен-
ције за ово радно место.

2) Радно место записничар  
у звању референт

1 извршилац

Опис послова: учествује у изради записника 
кривичних пријава и записника о саслушању 
сведока, као и у узимању поднесака и изјава 
грађана на записник по налогу тужиоца, врши 
унос текстова по диктату уживо, израђује све 
врсте табела по годишњем распореду послова, 
обавља све записничарске послове у предме-
тима додељеним у рад тужиоцима, стара се о 
квалитету и савременом обликовању текстова, 
води уписник за евиденцију штампаних ствари 
и публикација, сређује списе и обавља све тех-
ничке послове у вези са саслушавањем сведо-
ка, води рачуна о уредности списа, обавља и 
друге послове по налогу, руководиоца записни-
чара, секретара и тужиоца за ратне злочине.

Услови за обављање послова: III или IV 
степен средње стручне спреме, друштвеног, 
природног или техничког смера; најмање две 
године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит и потребне компетен-
ције за ово радно место.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом

1. Провера општих функционалних ком-
петенција
Свим кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције и то:
организација и рад државних органа Републи-
ке Србије (провера ће се вршити путем писаног 
теста),
дигитална писменост (провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару),
пословна комуникација (провера ће се вршити 
писаном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“, ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о познавању рада 
на рачунару, на траженом нивоу и жели да на 
основу њега буде ослобођен тестирања компе-
тенције - дигитална писменост, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу „Рад на рачунару“), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа одлучити да ли може или не може да 
прихвати доказ који је приложен уместо про-
вере тестом.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Тужилаштва за 
ратне злочине (https://www.tuzilastvorz.org.rs). 

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: 
Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:

За радно место под бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област 
рада административни послови - канцеларијско 
пословање, методе и технике прикупљања, 
евидентирања и ажурирања података у базама 
података, методе вођења интерних и доставних 
књига (провера ће се вршити писаним путем - 
тестом).
Посебна функционална компетенција за област 
рада техничке службе - познавање пропи-
са релевантних за надлежност и организа-
цију јавног тужилаштва, поседовање знања и 
вештина потребних за рад на пословном соф-
тверу за управљање предметима (провера ће 
се вршити писаним путем - тестом).
Посебна функционална компетенција за радно 
место архивар - познавање релевантних про-
писа из делокруга органа Правилника о упра-
ви у јавном тужилаштву и Закон о државним 
службеницима (провера ће се вршити усменим 
путем - разговором са кандидатом).
Посебна функционална компетенција у области 
рада писарнице у јавном тужилаштву - позна-
вање подзаконских аката, интерних проце-
дура и других аката органа релевантних за 
обављање послова радног места архивара, 
познавање прописа којима се уређује систем 
заштите и коришћења културних добара и 
архивске грађе (провера ће се вршити писаним 
путем - тестом).

За радно место под бројем 2:

Посебна функционална компетенција за област 
рада административни послови - канцеларијско 
пословање, припрема материјала и вођење 
записника (провера ће се вршити писаним 
путем - тестом).
Посебна функционална компетенција у области 
рада дактилобиро у јавном тужилаштву - позна-
вање прописа релевантних за надлежност и 
организацију јавног тужилаштва (провера ће 
се вршити писаним путем - тестом).
Посебна функционална компетенција у области 
рада дактилобиро у јавном тужилаштву - поло-
жен испит за дактилографа I класе (провера ће 
се вршити увидом у сертификат).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место записничар - познавање релевант-
них прописа из делокруга органа Правилника о 
управи у јавном тужилаштву и Закона о држав-
ним службеницима (провера ће се вршити усме-
ним путем - разговором са кандидатом).

3. Провера понашајних компетенција за 
сва извршилачка радна места: понашајне 
компетенције су: управљање информација-
ма, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и проме-
нама, изградња и одржавање професио-
налних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет, управљање људским ресурси-
ма, стратешко управљање и њихову про-
веру вршиће дипломирани психолог на осно-
ву интервјуа базираног на компетенцијама и 
упитника.

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна 
места: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних орга-
на - провераваће се путем интервјуа са коми-
сијом (усмено).
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Све наведене компетенције комисија ће прове-
рити у року од три месеца рачунајући од дана 
истека рока за пријаву на оглас по предмет-
ном конкурсу. База питања биће објављена на 
интернет страници тужилаштва (https://www.
tuzilastvorz.org.rs). 

Место рада: Београд, Устаничка 29.

IV Услови за запослење: 
- држављанство Републике Србије, 
- да је учесник конкурса пунолетан,
- да има прописану стручну спрему и да 
испуњава услове одређене законом и Правил-
ником о унтрашњем уређењу и систематизацији 
радних места,
- да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа,
- да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци (чл. 45 став 1. 
Закона о државним службеницима).

V Образац пријаве на конкурс и докази 
који се прилажу:
пријава на конурс подноси се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет страни-
ци Тужилаштва за ратне злочине (https://www.
tuzilastvorz.org.rs) или у штампаној верзији у 
Управи тужилаштва, Устаничка 29, кабинет 328;
образац пријаве мора бити својеручно потпи-
сан;
образац пријаве на конкурс садржи: податке 
о конкурсу; личне податке; адресу становања; 
телефон, електронску адресу; образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који 
су услов за заснивање радног односа; податак о 
знању рада на рачунару; податак о знању стра-
ног језика; додатне едукације; радно искуство; 
посебне услове; добровољно дату изјаву о при-
падности националној мањини; посебне изјаве 
од значаја за учешће у конкурсним поступцима 
у државним органима;
пријава на јавни конкурс може се поднети 
путем поште или непосредно на адресу, Уста-
ничка 29;
приликом пријема пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује на јавном конкурсу; подно-
силац пријаве биће обавештен о додељеној 
шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве на начин на који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

VI Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса 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, избор-
ни поступак ће се спровести, о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени на контакте 
(адресе или бројеви телефона) које су навели.
 
Провера свих компетенција ће се вршити у 
просторијама Тужилаштва за ратне злочине, 
Устаничка 29. Учесници конкурса који су успеш-
но прошли једну фазу изборног поступка оба-
вештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), 
које наведу у својим обрасцима пријаве.

VII Остали докази које прилажу само 
кандидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са коми-
сијом: 
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;

- уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (не старије од 6 месеци);
- уверење да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци (не старије од 6 месеци);
- потврда да кандидату раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа (само они 
кандидати који су радили у државном органу);
- оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
- оригинал или oверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима 
и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство);
- уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима; кандида-
ти без положеног државног стручног испита за 
рад у државним органима примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања проб-
ног рада;
- сертификат или други доказ о познавању рада 
на рачунару (уколико поседује исти);
- Образац 1 - изјава у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће сам доставити податке о чиње-
ницима о којима се води службена евиденција 
или ће то орган учинити уместо њега.

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник Репу-
блике Србије“, бр. 18/2016), прописано је, 
између осталог, да у поступку који се пoкpeћe 
по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и oбpaђује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама. 

Документ о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција је: извод из матичне рођених, 
уверење о држављанству, уверење о положе-
ном правосудном испиту, уверење о положе-
ном државном стручном испиту, уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак 
и уверење да кандидат није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

Наведене доказе кандидат може доста-
вити уз пријаву и сам, а у циљу ефи-
каснијег и бржег спровођења изборног 
поступка.

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са комисијом поз-
ваће се да у року од 5 (пет) радних дана од 
дана пријема обавештења приложе остале 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који у остављеном року не прило-
же остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писаним путем се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на надресу наведену у 
огласу. 

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или овере-
ној фотокопији код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). 

VIII Рок за подношење пријава: износи 8 
(осам) дана од дана оглашавања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање „Послови“.

IX Адреса на коју се подносе пријаве на 
јавни конкурс: Пријаве се подносе Тужи-
лаштву за ратне злочине, Устаничка 29, Бео-
град, са назнаком „Пријава на конкурс - за 
извршилачко радно место“. 

X Изборни поступак: Списак кандидата који 
испуњавају услове за запослење на радном 
месту и међу којима се спроводи изборни посту-
пак, објављује се на интернет презентацији 
тужилаштва према шифрама њихове пријаве.

Кандидате који успешно заврше писмену про-
веру општих функционалних компетенција 
конкурсна комисија ће обавестити о времену и 
месту провере посебних функционалних компе-
тенција, а потом и о времену и месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити 
интервју са кандидатима.

XI Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Никола Лацковић, радно 
место за кадровске послове у Тужилаштву за 
ратне злочине, контакт телефон: 011/3082-650 
или зграда тужилаштва, Устаничка 29, канце-
ларија 326.

Напомене: Сви докази прилажу се на српском 
језику, односно уколико су на страном језику 
морају бити преведени на српски језик и овере-
ни од стране овлашћеног судског тумача. 

Диплома којом се потврђује стручна спрема, 
а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду 
од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита за рад у државним 
органима примају се на рад под условом да 
тај испит положе до окончања пробног рада. 
Кандидати са положеним државним стручним 
испитом/правосудним испитом немају предност 
у изборном поступку у односу на кандидате без 
положеног државног стручног испита.

Свака фаза изборног поступка у селекцији кан-
дидата биће елиминациона.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Тужилаштва за 
ратне злочине (https://www.tuzilastvorz.org.rs).

Обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији (https://www.tuzilastvorz.org.rs) и огласној 
табли Тужилаштва за ратне злочине, на пор-
талу е-Управе, интернет презентацији и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање - „Послови“.

www.nsz.gov.rs
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КИКИНДА

БИБЛИОТЕКА „САРВАШ ГАБОР”
Ада, Трг ослобођења 3/а

Библиотекар

УСЛОВИ: Кандидат за библиотекара може бити 
лице које поред законом прописаних општих 
услова испуњава и следеће посебне услове: 
висока стручна спрема (високо образовање на 
студијама другог степена - дипломске академ-
ске студије - мастер) филозофског, педагошког 
или другог друштвеног смера, дипломирани 
библиотекар; знање српског и мађарског јези-
ка и познавање једног страног језика, активно 
коришћење информационих технологија; 3. 
да нема других законских сметњи за пријем у 
радни однос. Потребна документација: кратка 
биографија/CV са контакт подацима; доказ о 
испуњавању услова који се тиче стручне спре-
ме. Документа се достављају у оригиналу или 
овереној фотокопији. Место рада: Ада, Трг 
ослобођења 3/а. Рок за подношење пријава је 
7 дана и почиње да тече даном објављивања 
на сајту Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве 
на јавни конкурс се неће разматрати. Пријаве 
са потребним доказима о испуњавању пред-
виђених услова из јавног конкурса достављају 
се у затвореној коверти, са назнаком: „За кон-
курс”, на адресу: Библиотека „Сарваш Габор” 
Ада, Трг ослобођења 3/а, 24430 Ада.

ЛЕСКОВАЦ

УСТАНОВА ЗА СПОРТ
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ 

ЦЕНТАР ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 116

тел. 060/062-03-14

Пословни секретар

УСЛОВИ: високо образовање из области еко-
номских или правних наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; неосуђиваност правос-
нажном 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; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја, против службене дуж-
ности 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, као и да није кажњаван за остала 
кривична дела која кандидата чине неподоб-
ним за обављање послова из области пословни 
секретар; поседовање здравствене (психичке 
и физичке) способности за рад; поседовање 
држављанства Републике Србије, знање рада 
на рачунару.

Програмер - инжењер

УСЛОВИ: високо образовање из области дипло-
мирани инфоматичар на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
односно специјалистичким струковним студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на 

основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици; за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја, 
против службене дужности и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, као 
и да није кажњаван за остала кривична дела 
која кандидата чине неподобним за обављање 
послова из области програмер инжињер; посе-
довање здравствене (психичке и физичке) спо-
собности за рад; поседовање држављанства 
Републике Србије, - знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који могу преузети у Установи за спорт 
„Спортско-рекреативни центар” Лебане. Уз 
пријавни формулар сви кандидати достављају: 
кратку биографију (ЦВ) подацима; очитану 
личну карту; оверену фотокопију уверења или 
дипломе о стеченом образовању: уверење да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак (не старији од шест месеци); уверење да 
кандидат није осуђиван (не старији од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију; уверење о 
држављанству, оригинал или оверену фото-
копију не старије од шест месеци; лекарско 
уверење да кандидат има општу здравствену 
способност. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене, неразумљиве и непотпуне пријаве 
конкурсна комисија одбациће решењем. Између 
пријављених кандидата конкурсна комисија 
спровешће изборни поступак, а најкасније 
три дана пре изборног поступка комисија ће 
упознати пријављене кандидате са критерију-
мима и мерилима прописаним за избор. Прија-
ве треба послати поштом или предати лично на 
адресу: Установа за спорт „Спортско – рекреа-
тивни центар” Лебане, Цара Душана 116, 16230 
Лебане. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код в.д. директора Установе и путем 
телефона 060/062-03-14.

НОВИ СА Д

УСТАНОВА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ 
„БАЧКА ТВРЂАВА”

21420 Бач, Вука Караџића бб

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: завршена виша или средња стручна 
спрема у складу са Правилником о организацији 
и систематизацији радних места у Установи за 
спорт и рекреацију „Бачка Тврђава”. Радни 
однос се заснива на неодређено радно време. 
Уз пријаву кандидат треба да достави следеће 
доказе: уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не 
старију од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених, диплому о стеченом образовању 
(оригинал или оверену фотокопију); потврду 
о радном искуству у струци; уверење надлеж-
не полицијске управе о некажњавању (не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверену фото-
копију). Пријава на конкурс садржи: кратку 
биографију, име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања, број контакт 
телефона, мејл-адресу, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства са 
кратким описом послова на којима је канди-
дат радио до подношења пријаве на конкурс, 

податке о стручном усавршавању и податке о 
посебним областима знања. Пријава мора бити 
својеручно потписана. Рок за пријаву на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаве са пратећом докумен-
тацијом се достављају лично или путем поште 
на адресу: Установа за спорт и рекреацију „Бач-
ка тврђава” Бач, Вука Караџића бб, 21420 Бач. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу 
или фотокопији овереној од стране надлеж-
ног органа биће одбачене. Све додатне инфор-
мације се могу добити на телефон установе: 
021/6070-317.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ БАЧ

21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 4

Организатор за развој и промоцију 
туристичких производа

УСЛОВИ: завршена висока стручна спрема у 
складу са Правилником о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних места Турис-
тичке организације општине Бач. Радни однос 
се заснива на неодређено радно време. Уз 
пријаву кандидат треба да достави следеће 
доказе: уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не 
старију од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених, диплому о стеченом образовању 
(оригинал или оверену фотокопију); потврду 
о радном искуству у струци; уверење надлеж-
не полицијске управе о некажњавању (не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверену фото-
копију). Пријава на конкурс садржи: кратку 
биографију, име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања, број контакт 
телефона, мејл-адресу, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства са 
кратким описом послова на којима је канди-
дат радио до подношења пријаве на конкурс, 
податке о стручном усавршавању и податке о 
посебним областима знања. Пријава мора бити 
својеручно потписана. Рок за пријаву на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаве са пратећом документа-
цијом се достављају лично или путем поште на 
адресу: Туристичка организација општине Бач, 
Трг др Зорана Ђинђића 4, 21420 Бач. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису при-
ложени сви тражени докази у оригиналу или 
фотокопији овереној од стране надлежног орга-
на биће одбачене. Све додатне информације се 
могу добити на телефон Туристичке организа-
ције општине Бач: 021/6072-222.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
„ВУК КАРАЏИЋ”

21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 4

Кустос

УСЛОВИ: завршена висока стручна спрема у 
складу са Правилником о организацији и сис-
тематизацији радних места у Народној библи-
отеци „Вук Караџић”. Радни однос се заснива 
на неодређено радно време. Уз пријаву канди-
дат треба да достави следеће доказе: уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију, не старију од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених, диплому 
о стеченом образовању (оригинал или овере-
ну фотокопију); потврду о радном искуству у 
струци; уверење надлежне полицијске управе 
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о некажњавању (не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверену фотокопију). Пријава на кон-
курс садржи: кратку биографију, име и прези-
ме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, број контакт телефона, мејл адре-
су, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства са кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до подно-
шења пријаве на конкурс, податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним областима 
знања. Пријава мора бити својеручно потписа-
на. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
са пратећом документацијом се достављају лич-
но или путем поште на адресу Трг др Зорана 
Ђинђића 4, 21420 Бач. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или фотокопији овереној од 
стране надлежног органа биће одбачене. Све 
додатне информације се могу добити на теле-
фон: 021/6070-777 или 021/6070-063.

ПАНЧЕВО

ДОО „ХИДРОВОД” ПАНЧЕВО 
26000 Панчево, Боре Шипоша 25 

Административни радник

УСЛОВИ: рад на рачунару Word, Excell-a, прија-
ве од 7.90 до 15.00 часова, радним даном, доћи 
лично. Контакт телефон 013/341-292, 367-851

ПРОКУПЉЕ

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
18412 Житорађа, Топлички хероји 53а

тел. 027/8362-074

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема друштвеног 
смера (педагошког, филозофског, социолош-
ког, правног и економског) са најмање три 
године радног искуства у области културе на 
руководећем месту; да поседује организацио-
не способности; да је држављанин РС; да није 
осуђиван и да се против њега не води истрага и 
да није подигнута оптужница за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности; општа 
здравствена способност.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: предлог про-
грама рада и развоја библиотеке за период од 
4 године; оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми; оверену копију радне књижи-
це или доказ о радном искуству; биографију која 
мора да садржи елементе који доказују струч-
ност из делокруга рада установе културе са 
кратким прегледом остварених резултата рада; 
уверење надлежног органа да се против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела која 
се гоне по службеној дужности (не старија од 6 
месеци); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из МК рођених; оверену 
копију личне карте; лекарско уверење (ориги-
нал); сагласност матичне библиотеке. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу са назнаком - За конкурс.

Трговина и услуге

„ИКА-ПЕК” ДОО 
11309 Лештане, Маршала Тита 1е

011/383-5780
e-mail: office@ikapek.com

Професионално оспособљено лице 
одговорно за превоз терета  

у друмском саобраћају
УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме, терен-
ски рад. Место рада: Београд и шира околина. 
Јављање кандидата на телефон: 011/383-57-80.

INTERCOM DOO
24000 Суботица, Мајшански пут 126

e-mail: office@intercom-su.co.rs

Трговац
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било 
ком занимању, 6 месеци искуства у продаји тех-
ничке робе. Познавање рада на рачунару(Office 
пакет), возачка дозвола Б категорије. Рад у 
сменама. Слање биографија на мејл. Оглас 
остаје отворен до 28.06.2020. године.

„ОАЗА ПРОМЕТ” ДОО 
24000 Суботица, Метохијска 66

тел. 063/531-173

Трговац
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзи-
ра на занимање, најмање 12 месеци искуства 
на траженим пословима. Познавање рада на 
рачунару - основе. Рад у сменама. Оглас остаје 
отворен до 30.06.2020. године.

M&D TECHNICAL SERVICES DOO
Београд - Вождовац

Хигијеничар
на одређено време

15 извршилаца

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме. 
Трајање конкурса: до 25.07.2020. године. Начин 
конкурисања: телефон 069/1089-994, особа за 
контакт: Душан Словић.

“ARIANE” DOO
11000 Београд, Џорџа Вашингтона 38

тел. 063/1070-195

Књиговођа
на одређено време три месеца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, 
обавезно радно искуство на наведеним посло-
вима. Рок за пријављивање је 30 дана од дана 
објављивања огласа.

СЗПР „ФИЛИП ТРИВКОВИЋ 
ЉУБИША”

11272 Добановци, Спортска 11
тел. 063/337-173

Радник на паковању специјалних 
врста хлеба

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа. Рок за пријављивање је 30 дана 
од дана објављивања огласа.

„КОПАОНИК” АД
11000 Београд, Змај Јовина 3

e-mail: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs

Књиговођа-контиста

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме 
економске струке. Заинтересовани кандидати 
треба да пошаљу CV на наведену имејл-адресу. 
Рок за пријављивање 19.06.2020. године.

NB-TEX COMPANY
11224 Врчин, Београдска 25

063/1153-143
office@nb-textil.com

Шивач-конфекционар
5 извршилаца

УСЛОВИ: шивач текстила у производњи, рад на 
машинама степерицама, ендлерицама, паспули-
рање. Јављање кандидата на контакт телеон: 
063/1153-143, контакт особа: Саша Кабиљо.

ENEX EXPORT IMPORT DOO
Кружни пут бб
11309 Лештане

тел. 011/8036-233
enex93@gmail.com

Монтажа и шивење обуће
5 извршилаца - 3 радника  

на монтажи обуће  
и 2 извршиоца за кројење лица

УСЛОВИ: обезбеђен превоз, обезбеђена исхра-
на, рад у колективу, за кројаче познавање 
кројачког посла. Јављање кандидата на контакт 
телефон: 011/8036-232 и 011/8036-234, радним 
данима од 7 до 15 часова.

„СТАМЕНКОВИЋ НАМЕШТАЈ” ДОО
Баљковац - Крагујевац

34000 Крагујевац
тел. 060/54-33-992

Столар

УСЛОВИ: без обзира на занимање и на сте-
пен стручне спреме Опис посла: Склапање и 
монтажа намештаја. Посебна знања и вешти-
не: познавање столарских послова. Врста рад-
ног односа: неодређено време / предвиђен 
пробни рад. Заинтересовани кандидати своју 
радну биографију могу доставити на мејл: 
stamenkovickg@gmail.com или могу позвати 
на контакт телефон: 060/54-33-992, до попуне 
радног места.

DOO „KATRIN COMPANY”
18000 Ниш, Византијски булевар 35

e-mail: marija@katrinvk.com

Административни радник
на одређено време до повратка  

одсутног запосленог

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме 
економске струке; радно искуство: 60 месеци; 
знање рада на рачунару; знање енглеског јези-
ка. Рок за пријаву: 30 дана.

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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БК „АЛЕКСАНДАР КОНСАЛТИНГ” ДОО
24000 Суботица, Јована Микића 18

тел. 024/555-500
e-mail: tamara.novkov@autokucaalfa.com

Радник на линији техничког 
прегледа

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме машин-
ске или саобраћајне струке, возачка дозвола 
А и Б категорије, неопходно радно искуство, 
потврда да лице није кажњавано и да се про-
тив њега не води истрага. Слање биографија 
мејлом, ближе информације на контакт теле-
фон. Оглас остаје отворен до 16.06.2020.

АУТО-КУЋА „АЛФА” ДОО
24000 Суботица, Јована Микића 18

e-mail: tamara.novkov@autokucaalfa.com
тел. 024/555-500

Менаџер продаје возила
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било 
ком занимању; возачка дозвола Б категорије. 
Потребно радно искуство, потврда да лице није 
кажњавано и да се против њега не води истра-
га. Слање биографија на мејл, ближе информа-
ције на контакт телефон. Оглас остаје отворен 
до 16.06.2020. године.

АПОТЕКА „АГРОСЕМЕ-С“
31000 Ужице, Николе Пашића 6

тел. 065/2206-195
e-mail: majcoue@gmail.com

Радник на превозу робе
за рад у Севојну, на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I - V ССС, возачка дозвола Б и Ц кате-
горије.

Транспортни радник
са местом рада у Ужицу,  

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: I- IV ССС.

УСЛОВИ: Јављање кандидата на контакт теле-
фон: 065/2206-195, Милош Милосавчевић. Кон-
курс је отворен до попуне радних места.

BOSSX DOO
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 27/2

Извршилац маркетинг услуга на 
терену, аудио-визуелних и ТВ 

садржаја
на одређено време

УСЛОВИ: Без обзира на образовни профил и 
ниво квалификација, пожељно је познавање 
рада у медијима и у осигуравајућим друштви-
ма, рад са апликацијама мобилних телефона. 
Конкурс је отворен до 02.07.2020. године.

ХТТ АД „ПАЛИСАД“
31315 Златибор, Златибор бб

тел. 064/8459-028
e-mail: pekara@palisad.rs

Помоћни пекар
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификација, 
радно искуство небитно. Конкурс је отворен 
до 30.06.2020. године. Јављање кандидата на 
телефон: 064/8459-028. Слање пријава на мејл: 
pekara@palisad.rs.

Медицина

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 011/6660-466

Лабораторијски техничар
у дијагностици

Медицинска сестра - техничар 
општег смера

у амбуланти

Медицинска сестра - техничар 
општег смера

у операционој сали (анестетичар) 

Медицинска сестра - техничар 
општег смера

у операционом блоку (гипсар)

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима

10 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз 
пријаву: оверен препис или фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи (са 
просечном оценом); оверен препис или фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту; 
доказ о радном искуству у струци након поло-
женог испита на пословима пружања здрав-
ствене заштите, укључујући и волонтерски 
стаж (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); фотокопију личне карте или очи-
тану личну карту (уколико лична карта поседује 
чип); биографију, са адресом и контакт теле-
фоном. Пожељно је претходно радно искуство 
у стационарним здравственим установама на 
истим или сличним пословима. Пробни рад је 
шест месеци. Наведена документа не смеју бити 
старија од шест месеци, а приложене фотоко-
пије морају бити оверене од надлежног орга-
на. Пријаве са непотпуном документацијом или 
које нису у складу са условима из овог огласа, 
као и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
позвани на разговор.

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

Спремачица

Опис послова: одржава хигијену просторија и 
опреме у коме се обавља здравствена делат-
ност; одржава хигијену у административним 
просторијама; одржава хигијену у заједничким 
просторијама здравствене установе и околине 
здравствене установе; по налогу прикупља и 
дистрибуира веш, откључава и закључава прос-
торије, односно објекат.

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати су 
обавезни да доставе писану пријаву на оглас са 
краћом биографијом. Уз пријаву поднети фото-
копију дипломе/сведочанства о завршеној основ-
ној школи. Избор између пријављених кандидата 
врши се на основу приложене документације из 
које се цени испуњеност услова. Кандидати могу 
бити позвани ради пружања додатних подата-
ка који могу бити потребни за одлуку о пријему 
(радно искуство у струци, итд). О избору канди-
дата одлучује директор. Рок за пријаву на јавни 
оглас је 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се у 
затвореним ковертама на адресу: Дом здравља 
Нови Сад - Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар 

цара Лазара 75 или путем имејла на адресу: 
pisari@dzns.rs и dzns@eunet.rs, са назнаком „За 
јавни оглас радно место спремачице просто-
рија у којима се пружају здравствене услуге, на 
неодређено 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 документа-
цијом ће бити одбијене као неисправне. Пријаве 
које буду примљене у Дому здравља Нови Сад 
после истека дана наведеног у овом огласу сма-
траће 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 обавештени 
о избору.

ОПШТА БОЛНИЦА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/391-091

1) Административни радник

УСЛОВИ: правни техничар, IV степен стручне 
спреме.

2) Технички помоћни радник 
- техничар електроничар на 

хемодијализи

3) Технички помоћни радник  
- домар мајстор одржавања

2 извршиоца

4) Технички помоћни радник - 
портир

5) Технички помоћни радник - 
техничар за прање и хемијско 

чишћење
4 извршиоца

6) Технички помоћни радник 
спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Под тачкама 2, 3, 4 и 5 захтева се IV 
или III степен стручне спреме, а под тачком 6 
основно образовање, тј. II степен стручне спре-
ме. Опис посла утврђен је Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова Опште 
болнице Нови Пазар. Кандидати су обавезни да 
доставе: пријаву у којој наводе за које послове 
се пријављују; кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању (сведочанство о завр-
шеној школи), извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; потврду да се против 
кандидата не води истражни и кривични посту-
пак. Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом о раду, кандидат мора 
испуњавати и посебне услове утврђене Правил-
ником о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Нови Пазар. Изабрани кандидати 
пре заснивања радног односа дужни су да доста-
ве лекасрко уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос. Уколико изабрани кандидат не достави 
наведена документа у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Кандидати који испуња-
вају услове огласа могу бити позвани на разговор 
уколико су потребне додтане информације које 
могу бити важне за доношење одлуке о прије-
му. Одлука о избору кандидата биће истакнута 
на огласној табли Опште болнице Нови Пазар у 
року од 30 дана од дана истека рока за пријаву 
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кандидата. Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Пријаве са документацијом доставити на 
горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас“, од 07 до 14 сати или на горе наведени 
контакт телефон.

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

e-mail: majamenta@mts.rs

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут/магистар 
фармације, радно искуство: небитно, пожељ-
но је поседовање лиценце али није обавезно; 
познавање рада на рачунару. Рад у сменама. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на контакт телефон. 
Особа за контакт: Марија Буљугић.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине - специјалиста 
физикалне медицине и 

рехабилитације
пробни рад од два месеца

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопија дипломе о завршеном меди-
цинском факултету, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију уверења о 
положеном специјалистичком испиту из физи-
калне медицине и рехабилитације, фотокопије 
дозволе за рад - лиценце, уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије 
од 6 месеци, уверење да се против кандидата 
не води истрага и кривични поступак (уверење 
издаје суд), не старије од 6 месеци, кратка био-
графија са адресом и контакт телефоном.

Виша/струковна медицинска сестра
у поливалнентој патронажи, у Служби 

за здравствену заштиту одраслих 
становника са кућним лечењем, 

здравственом негом и поливалентом 
патронажом

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о завршеној 
вишој/струковној медицинској школи - општи 
смер, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију дозволе за рад - лицен-
це, уверење да кандидат није осуђиван (уве-
рење издаје МУП), не старије од 6 месеци, 
уверење да се против кандидата не води истра-
га и кривични поступак (уверење издаје суд), 
не старије од 6 месеци, кратку биографија са 
адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати. Кандидати који испуња-
вају услове огласа, могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних информације и 
провере стручног знања који су важни за доно-
шење одлуке о пријему. Кандидат који буде 
изабран, пре закључивања уговора дужан је да 
достави доказ о здравственој способности за 
рад на наведеним пословима. Одлука о избо-
ру ће бити објављена на огласној табли поред 
писарнице у приземљу Дома здравља Ракови-
ца, Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве сла-
ти поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 
11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назна-
ком „За оглас” или лично доставити у писарни-
цу Дома здравља Раковица.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

1. Лабораторијски техничар
у одељењу за давалаштво крви службе 

за прикупљање крви, тестирање, 
производњу продуката од крви и 

дијагностичких средстава, на одређено 
време до 6 месеци, због повећаног 

обима посла
2 извршиоца

Опис послова: врши припрему радног просто-
ра, прибора и материјала потребног за рад у 
Заводу и на терену, води рачуна о исправности 
опреме и апарата за рад (дневно, недељно, 
месечно одржавање), а према упутствима про-
извођача, учествује у вођењу прописане доку-
ментације, учествује у изради периодичних 
извештаја, учествује у изради документације 
ИМС-а, примени исте и предлаже промене уко-
лико постоји потреба за изменом процеса рада, 
води рачуна о правилном руковању медицин-
ским отпадом и заштити и очувању животне 
средине, врши пријем добровољних давалаца 
(ДДК), регистрацију и унос података у инфор-
мациони систем у заводу и на терену, помаже 
ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на 
терену, врши тест контроле хемоглобина ДДК 
у Заводу и на терену, одређује АБО крвногру-
пну припадност ДДК оријентационом методом 
на плочици у Заводу и на терену, врши вене-
пункцију даваоца крви, узима узорке крви за 
имуносеролошка тестирања у Заводу и на тере-
ну, брине о ДДК за време и непосредно након 
давања крви у Заводу и на терену, учествује 
у збрињавању нежељених реакција код ДДК у 
Заводу и на терену, доставља узорке узете крви 
од ДДК лабораторији за тестирање уз спровод-
ну листу, доставља узете јединице крви лабо-
раторији за производњу продуката од крви, уз 
спроводну листу, обавља и друге послове из 
делокруга рада техничара IV степена трансфу-
зијског смера сходно потребама Завода.

УСЛОВИ: средња стручна спрема - завршена 
медицинска школа лабораторијског или општег 
смера, положен стручни испит, поседовање 
лиценце, најмање 6 (шест) месеци радног иску-
ства у том звању. Потребна документација: 
пријава на оглас, фотокопија дипломе/уверења 
о завршеној медицинској школи лабораторијс-
ког или општег смера, фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопија 
лиценце, фотокопија извода из матичне књиге 
рођених, фотокопија личне карте, кратка био-
графија (CV), доказ о радном искуству у виду 
уверења/потврде послодавца, фотокопије рад-
не књижице и сл. Пријаве се подносе путем 
поште на адресу: Завод за трансфузију крви 
Војводине, Хајдук Вељкова 9а, 21137 Нови Сад, 
са назнаком „За оглас” или непосредно управи 
Завода за трансфузију крви Војводине, сваког 
радног дана од 8 до 14 часова. Контакт теле-
фон: 021/48-77-953. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања јавног огласа 
у огласним новинама „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Бујановац, Бујановачка бања бб
тел. 017/7651-292

1. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима и 
у амбуланти, на одређено време до 5 

месеци
2 извршиоца

2. Помоћни радник
на нези болесника, на одређено време 

до 5 месеци
2 извршиоца

3. Кувар - посластичар
на одређено време до 5 месеци

4. Конобар - сервир
на одређено време до 5 месеци

2 извршиоца

5. Спремачица - собарица
на одређено време до 5 месеци

6. Чистачица
на одређено време до 5 месеци

7. Техничар одржавања одеће
на одређено време до 5 месеци

8. Помоћни кувар
на одређено време до 5 месеци

9. Помоћни радник на одржавању 
јавних и зелених површина
на одређено време до 5 месеци

УСЛОВИ: Опис посла за наведена занимања 
је садржан у каталогу радних места, са којим 
ће кандидати бити упознати у виду додатних 
информација и приликом заснивања радног 
односа. За радно место под бројем 1: заврше-
на средња медицинска школа, положен струч-
ни испит и лиценца за рад уколико је поседује; 
за радно место под бројем 2: средња стручна 
спрема, било ког смера; за радно место под 
бројем 3: III степен стручне спреме - КВ кувар; 
за радно место под бројем 4: II или III степен 
стручне спреме - конобар; за радна места 5, 6, 
7, 8 и 9 - завршена основна школа. Радни однос 
се заснива на одређено време до 5 месеци са 
могућношћу продужетка још за месец дана. 
Уз пријаву кандидати су обавезни да доставе: 
CV - кратку биографију са назначеном адресом 
становања и контакт телефон, оверену фотоко-
пију дипломе, сведочанство о завршеној основ-
ној школи за радна места под бројем од 5 до 
9, извод из матичне књиге рођених - фотоко-
пију. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаву 
доставити у затвореној коверти са назнаком „За 
оглас” на адресу: Специјална болница за реха-
билитацију Бујановац, Бујановачка бања, 17520 
Бујановац, телефон: 017/7651-292. Кандидати 
ће бити обавештени о избору у року који неће 
бити дужи од 30 дана. Овај оглас се објављује 
код Националне службе за запошљавање и на 
веб-сајту Министарства здравља Републике 
Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ 
И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И 

ОМЛАДИНУ
11000 Београд, др Суботића 6а

Дефектолог - логопед

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године - звање мастер 
логопед; или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године - звање дипломирани дефектолог 
- смер логопедија. Кандидати су дужни да уз 
пријаву на оглас приложе: кратку биографију 
(Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефо-
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ном и имејл-адресом и следећу документацију у 
неовереним фотокопијама: диплому (уверење) 
о стеченом високом образовању; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (трајни документ); 
извод из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на презиме које је 
кандидат променио приликом склапања брака); 
уверење да кандидат није осуђиван (не старије 
од 6 месеци); уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак и да није подигну-
та оптужница нити да је покренута истрага (не 
старије од 6 месеци). Пре заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви: 1) у оригиналу или овереној фотокопији: 
диплому (уверење) о стеченом високом обра-
зовању: уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (трајни документ); извод из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на презиме које је кандидат променио 
приликом склапања брака); уверење да кан-
дидат није осуђиван (не старије од 6 месеци); 
уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак и да није подигнута оптужница 
нити да је покренута истрага (не старије од 6 
месеци); лекарско уверење, у складу са про-
писима, као доказ о здравственој способности 
за обављање послова за које се заснива рад-
ни однос (не старије од 6 месеци), фотокопију 
нечиповане личне карте или очитану чиповану 
личну карту; фотокопију одјаве са претходног 
осигурања (М образац). Опис послова за наве-
дено радно место је утврђен Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места Клинике и доступан је на увид у 
просторијама Одељење за правне, кадровске, 
опште и техничке послове Клинике, радним 
данима од 13 до 14 часова. Пријаве у затворе-
ној коверти са назнаком „За конкурс за пријем 
на неодређено време - дефектолог - логопед” 
слати на наведену адресу Клинике или лично 
доставити у Одељење за правне, кадровске, 
опште и техничке послове Клинике. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима руку-
је и податке обрађује Клиника за неурологију 
и психијатрију за децу и омладину. Кандидати 
који су се јавили на оглас могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство у раду, просечна оцена 
у току школовања, додатно образовање или 
оспособљеност, дужина трајања школовања, 
итд.). Кандидати ће о избору бити обавеште-
ни писменим путем у року од 30 (тридесет) 
дана од дана истека рока за пријаву кандидата. 
Приложена конкурсна документација неће се 
враћати кандидатима. Са изабраним кандида-
том закључиће се уговор о раду, тек након што 
достави докумената чије се достављање тражи 
пре заснивања радног односа.

ДОМ ЗДРАВЉА  
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/3223-655

Магистар фармације медицински 
биохемичар

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог, уз пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: фармацеутски 
факултет-смер медицинска биохемија; на инте-
грисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 

пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и завршена спе-
цијализација из медицинске биохемије; стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању магистра фармације медицин-
ског биохемичара; познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окружење).

Опис послова: одговоран је и учествује у раду 
свих анализа које се раде у лабораторији, при-
према стандарде и растворе за рад, контролне 
серуме и калибраторе, стара се о квалитетном 
и ефикасном раду лабораторијских анализа, 
контролише тачност анализа помоћу стандард-
них серума, ради са токсичним инфективним и 
корозивним материјалом, ради са аутоматизо-
ваним апаратима и учествује у њиховом одр-
жавању, апликује тестове на аутоматизованим 
апаратима, врши верификацију (потписивање) 
и оверу лабораторијских резултата, мења 
опсеге референтних вредности по потреби у 
договору са начелником Службе, врши обуку, 
одговоран је за стручни рад својих сарадника и 
учествује у здравствено-васпитном раду, ради 
и друге послове из своје струке по налогу непо-
средног руководиоца и Начелника службе који-
ма је одговоран за свој рад.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце или фотокопију 
решења о издавању одобрења за самостал-
ни рад - лиценце и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом 
или личном доставом у писарницу Дома здравља 
„Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV 
спрат, соба бр.12. Обавезно назначити за које 
радно место се конкурише. Резултати огласа ће 
бити објављени на сајту Дома здравља www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО  

ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”

11000 Београд, Др Суботића 5

Оглас објављен у публикацији „Послови” 
бр. 880/881 од 06.05.2020. године, на сајту 
Министарства здравља Републике Србије дана 
06.05.2020. године, огласној табли Института 
и на званичној интернет презентацији Инсти-
тута дана 06.05.2020. године, за радно место 
„Виши санитарни техничар/санитарно еколош-
ки инжењер” (1 извршилац), на одређено вре-
ме, до 24 месеца, због повећаног обима пос-
ла, у Одсеку за логистику Центра за хигијену 
и хуману екологију Института, поништава се  
у целости.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Техничар одржавања 
информационих система

у Служби за правне и економско-
финансијске послове, на одређено 

време од 12 (дванаест) месеци  
и са пробним радом у трајању  

од 3 (три) месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен 
техничке струке. Општи услови за заснивање 
радног односа утврђени Законом о раду („Сл. 
гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС). Уз 

пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: Диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; сведочан-
ство за сваки завршен разред средње школе; 
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 теле-
фоном, е-маил адресом. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор. Прили-
ком заснивања радног односа, изабрани кан-
дидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве 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 надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице). 
Уколико изабрани кандидат не достави 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 коефицијентима за обрачун 
и исплату плата запослених у јавним службама. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност 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 Крагује-
вац. Оглас објавити путем сајта Министарства 
здравља Републике Србије, путем сајта Клинич-
ког центра Крагујевац и у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Рок 
за подношење пријава је осам (8) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса бити објавље-
ни на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. 
Контакт телефон 034 50 52 73. Пријаве се под-
носе лично затвореној коверти преко писарнице 
Клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назна-
чити за које се радно место конкурише: „Прија-
ва 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. Доктор медицине
за рад у Служби за 

оториноларингологију Опште болнице 
Крушевац, на 3 (три) месеца због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII-1 степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине. 
Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац

2. Доктор медицине
за рад у Служби за психијатрију Опште 
болнице Крушевац, на 3 (три) месеца 

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII-1 степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине. 
Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац.
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3. Доктор медицине
за рад у Служби за ортопедију и 
трауматологију Опште болнице 

Крушевац, на одређено време на 3 (три) 
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII-1 степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине. 
Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац.

4. Медицинска сестра техничар
на осталим болничким одељењима, за 
рад на Четвртом одељењу - одељење 
хирургије дојке, меких ткива, дечије 
и васкуларне хирургије у Служби за 

хирургију Опште болнице Крушевац, на 
одређено време на одређено време ради 
замене привремено одсутног запосленог 

на боловању

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

5. Гинеколошко-акушерска сестра/
бабица у породилишту

за рад на Одељењу акушерства у 
Служби за гинекологију и акушерство 

са неонатологијом Опште болнице 
Крушевац, на одређено време на 3 (три) 

месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеко-
лошко- акушерског смера, IV степен, стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању.
Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац.

6. Сервирка
за рад у Одсеку за сервирање хране у 
Служби за техничке, помоћне и друге 

сличне послове при Заједничким 
немедицинским пословима Опште 

болнице Крушевац, на одређено време 
ради замене привремено одсутног 

запосленог на боловању

УСЛОВИ: средње образовање; изузетно: основ-
но образовање и радно искуство на тим посло-
вима стечено до дана ступања на снагу ове 
уредбе. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: 
За радна места од бр.1. до 5: молбу за пријем и 
биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију уверења о положеном специјалистич-
ком испиту, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме), оверену фотокопију Лицен-
це издате од надлежног органа. За радно место 
бр 6: молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе 
или оверену фотокопију сведочанства о заврше-
ној основној школи са потврдм о радном искуству 
на наведеним пословима, фотокопију личне кар-
те или очитане податке са личне карте (уколико 
је чипована), фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења 

издати на девојачко презиме). Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Изабрани кандидати пре заснивања радног 
односа дужни су да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос. Уколико иза-
брани кандидат не достави наведена документа 
у остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити 
у затвореној коверти са 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. Психолог
на осталим болничким одељењима за 
рад у Служби за психијатрију Опште 

болнице Крушевац 

УСЛОВИ: филозофски факултет, основне или 
мастер академске студије, одсек за психоло-
гију,VII-1 степен стручни испит, у складу са 
законом. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

2. Виша медицинска сестра / 
техничар на интензивној нези  

нивоа 2
за рад у Одељењу коронарна јединица 
у Служби за интерну медицину Опште 

болнице Крушевац
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша 
мед. сестра – техничар, висока медицинска 
школа струковних студија, струковна медицин-
ска сестра или завршен медицински факул-
тет, основне струковне студије првог степена 
на студијском програму струковна медицинска 
сестра техничар, VI/1 или VI/2степен, стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. Опис послова: 
према Правилнику о организацији и системати-
зацији послова Опште болнице Крушевац.

3. Виша медицинска сестра / 
техничар на осталим болничким 

одељењима
за рад у Одељењу хематологије и 

реуматологије у Служби за интерну 
медицину Опште болнице Крушевац

2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша 
мед. сестра – техничар, висока медицинска 
школа струковних студија, струковна медицин-
ска сестра или завршен медицински факул-
тет, основне струковне студије првог степена 
на студијском програму струковна медицинска 
сестра техничар, VI/1 или VI/2степен, стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. Опис послова: 
према Правилнику о организацији и системати-
зацији послова Опште болнице Крушевац.

4. Виша медицинска сестра / 
техничар на осталим болничким 

одељењима
за рад у Служби за урологију Опште 

болнице Крушевац

УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша 
мед. сестра – техничар, висока медицинска 
школа струковних студија, струковна медицин-
ска сестра или завршен медицински факул-
тет, основне струковне студије првог степена 

на студијском програму струковна медицинска 
сестра техничар, VI/1 или VI/2степен, стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. Опис послова: 
према Правилнику о организацији и системати-
зацији послова Опште болнице Крушевац.

5. Виша медицинска сестра / 
техничар на осталим болничким 

одељењима
за рад у Служби за 

оториноларингологију Опште болнице 
Крушевац

УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша 
мед. сестра – техничар, висока медицинска 
школа струковних студија, струковна медицин-
ска сестра или завршен медицински факул-
тет, основне струковне студије првог степена 
на студијском програму струковна медицинска 
сестра техничар, VI/1 или VI/2степен, стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. Опис послова: 
према Правилнику о организацији и системати-
зацији послова Опште болнице Крушевац.

6. Виша медицинска сестра / 
техничар на осталим болничким 

одељењима
за рад у Одсеку за интензивно лечење у 
Служби за педијатрију Опште болнице 

Крушевац

УСЛОВИ: виша медицинска школа педијатријски 
смер или смер виша мед. сестра – техничар, 
висока медицинска школа струковних сту-
дија, струковна медицинска сестра или завр-
шен медицински факултет, основне струковне 
студије првог степена на студијском програму 
струковна медицинска сестра техничар, VI/1 
или VI/2степен, стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

7. Медицинска сестра / техничар на 
интензивној нези нивоа 2

за рад у Одељењу коронарна јединица 
у Служби за интерну медицину Опште 

болнице Крушевац
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

8. Медицинска сестра / техничар на 
осталим болничким одељењима
за рад у Одељењу кардиологије у 

Служби за интерну медицину Опште 
болнице Крушевац

3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

9. Медицинска сестра/техничар у 
дијагностици

за рад у Одсеку ортопедије за 
специјалистичко консулативну 

делатност у Служби за ортопедију 
и трауматологију Опште болнице 

Крушевац
2 извршиоца
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УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

10. Медицинска сестра / техничар на 
осталим болничким одељењима
за рад у Одсеку за имплантологију у 

Служби за ортопедију и трауматологију 
Опште болнице Крушевац

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

11. Медицинска сестра / техничар на 
осталим болничким одељењима

за рад у Одсеку за стандардну негу у 
Служби за урологију Опште болнице 

Крушевац

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

12. Медицинска сестра техничар у 
гинекологији и акушерству

у Одсеку за репродуктивну медицину 
и гинеколошку ендокринологију 

Службе за гинекологију и акушерство 
са неонатологијом Опште болнице 

Крушевац

УСЛОВИ: средња медицинска школа, гинеко-
лошко-акушерског смера, IV степен, стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. Опис послова: 
према Правилнику о организацији и системати-
зацији послова Опште болнице Крушевац.

13. Медицинска сестра техничар у 
неонатологији

за рад у Одељењу неонатологије 
Службе за гинекологију и акушерство 

са неонатологијом Опште болнице 
Крушевац

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег, 
гинеколошко-акушерског или педијатријског 
смера IV степен, стручни испит, лиценца, нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

14. Медицинска сестра - техничар у 
ургентним службама и реанимацији

у Служби пријема и збрињавања 
ургентних стања при Заједничким 

медицинским пословима Опште болнице 
Крушевац

3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен, стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

15. Медицинска сестра / техничар у 
операционој сали

за рад у Одсеку анестезије за 
службу хирургије, урологије и 

максилофацијалне хирургије у Служби 
за анестезиологију и реаниматологију 

при Заједничким медицинским 
пословима Опште болнице Крушевац

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, нај-
мање годину дана радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

16. Медицинска сестра / техничар у 
операционој сали

за рад у Одсеку анестезије за 
службу гинекологије акушерство 
са неонатологијом у Служби за 

анестезиологију и реаниматологију при 
Заједничким медицинским пословима 

Опште болнице Крушевац

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, нај-
мање годину дана радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

17. Медицинска сестра / техничар у 
операционој сали

за рад у Кабинету за бол у Служби за 
анестезиологију и реаниматологију при 
Заједничким медицинским пословима 

Опште болнице Крушевац

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, нај-
мање годину дана радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

18. Медицинска сестра / техничар 
у онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији
за рад у Специјалистичкој онколошкој 

амбуланти у Дневној болници за 
хемиотерапију при Заједничким 

медицинским пословима Опште болнице 
Крушевац

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

19. Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за рад у Служби радиолошке 
дијагностике при Заједничким 

медицинским пословима Опште болнице 
Крушевац

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. Опис послова: 
према Правилнику о организацији и системати-
зацији послова Опште болнице Крушевац.

20. Виши физиотерапеут
за рад у Служби за физикалну медицину 

и рехабилитацију при Заједничким 
медицинским пословима Опште болнице 

Крушевац

УСЛОВИ: виша медицинска школа физиотера-
пеутског смера или висока медицинкса школа 
струковних студија, струковни физиотерапеут 
или завршен медицински факултет, основне 
струковне студије првог степена на студијском 
програму струковни терапеут VI/1 или VI/2сте-
пен, стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. 
Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац.

21. Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за продужену 

рехабилитацију Служби за физикалну 
медицину и рехабилитацију при 

Заједничким медицинским пословима 
Опште болнице Крушевац

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа физиоте-
рапеутског смера, IV степен, стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног иску-
ства у наведеном звању. Опис послова: према 
Правилнику о организацији и систематизацији 
послова Опште болнице Крушевац.

22. Лабораторијски техничар
у дијагностици за рад у Служби 

микробиолошке дијагностике при 
Заједничким медицинским пословима 

Опште болнице Крушевац

УСЛОВИ: средња медицинска школа лабора-
торијског смера, IV степен, стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног иску-
ства у наведеном звању. Опис послова: према 
Правилнику о организацији и систематизацији 
послова Опште болнице Крушевац.

23. Лабораторијски техничар
у дијагностици за рад у Служби 

лабораторијске дијагностике при 
Заједничким медицинским пословима 

Опште болнице Крушевац
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа лабо-
раторијског смера, 4. степен, стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног иску-
ства у наведеном звању. Опис послова: према 
Правилнику о организацији и систематизацији 
послова Опште болнице Крушевац. Заинтере-
совани кандидати подносе:

ОСТАЛО: за радно место1: молбу за пријем и 
биографију, са адресом, контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе, фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована), фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипло-
ме или уверења издати на девојачко прези-
ме), оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, у складу са законом. За 
радно место од бр. 2 до 23: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (уколико су дипломе или уверења изда-
ти на девојачко презиме), оверену фотокопију 
Лиценце издате од надлежног органа. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 

www.nsz.gov.rs
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Медицина

пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доста-
ве лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива 
радни однос. Уколико изабрани кандидат не 
достави наведена документа у остављеном 
року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаву доставити у затвореној 
коверти са назнаком „за оглас” са називом и 
редним бројем радног места за које се конку-
рише, а на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење, 
здравствену негу и епидемиологију, на 
одређено време због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама из области медицине, по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама из области медицине у трајању од 
најмање пет година по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; положен стручни испит; лиценца. Кан-
дидати су у обавези да уз пријаву доставе: ове-
рен препис или фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету; оверен препис 
или фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију лиценце или 
решења о упису у Комору; биографију са адре-
сом и контакт телефоном. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас 
број 9/2020”. Пријаве са непотпуном документа-
цијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Оглас објављен у публикацији „Послови” 
27.05.2020. године, за радно место медицин-
ска сестра - техничар у амбуланти, на одређено 
време, поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

Домар/ мајстор одржавања
за рад у сменама и рад ноћу

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, 
поред општих услова предвиђених законом, 
су: завршена средња школа (III или IV степен 
стручне спреме), најмање шест месеци радног 
искуства, положен испит за руковаоца парним 
котловима.

ОСТАЛО: Кандидати пријаву са фотокопијом 
личне карте, кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, као и оверене фотоко-
пије докумената којима доказују да испуњавају 
услове конкурса (диплома којом се потврђује 
стручна спрема, потврда о положеном струч-
ном испиту, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, извод из матичне књиге рође-
них (издат на новом обрасцу сходно Закону о 
матичним књигама, објављеном у „Службеном 
гласнику РС”, број 20/09) достављају у затво-

реној коверти поштом на адресу: Дом здравља 
„Владимирци”, 15225 Владимирци, Светог Саве 
17, или лично у просторијама кадровске служ-
бе Дома здравља Владимирци, са назнаком: 
„Пријава за конкурс”. Одлука о избору канди-
дата донеће се у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава. Кандидати који 
не буду изабрани неће бити посебно обавешта-
вани о резултатима огласа. Пријаве морају да 
буду примљене у Дому здравља најкасније 
осмог дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање као последњег дана рока за под-
ношење пријава до 12 часова, без обзира на 
начин доставе. Пријаве које буду примљене у 
Дому Здравља после истека дана и сата наве-
деног у овом огласу сматраће се наблаговре-
меним и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, 
са назнаком датума и сата када су примљене у 
установи. Пријаве са непотпуним подацима и 
непотпуном документацијом ће бити одбијене 
као неисправне. Оглас остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања код Националне службе 
за запошљавање.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

Доктора медицине
на одређено време, за рад у сменама, 

рад у теренским амбуланатама  
и рад ноћу

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос, поред 
општих услова предвиђених законом, су: Завр-
шен медицински факултет (VII степен стручне 
спреме) на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет годи-
на, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине, положен стручни испит; лиценца, 
возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: кандидати пријаву са фотокопијом 
личне карте, кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, као и оверене фотоко-
пије докумената којима доказују да испуњавају 
услове конкурса (диплома којом се потврђује 
стручна спрема, потврда о положеном струч-
ном испиту, лиценца, фотокопија возачке 
дозволе, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених (издат 
на новом обрасцу сходно Закону о матичним 
књигама, објављеном у „Службеном гласни-
ку РС”, број 20/09)) достављају у затворе-
ној коверти поштом на адресу: Дом здравља 
„Владимирци”, 15225 Владимирци, Светог Саве 
17, или лично у просторијама кадровске служ-
бе Дома здравља Владимирци, са назнаком: 
„Пријава за конкурс”. Одлука о избору канди-
дата донеће се у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава. Кандидати који 
не буду изабрани неће бити посебно обавешта-
вани о резултатима огласа. Пријаве морају да 
буду примљене у Дому здравља најкасније 
осмог дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање као последњег дана рока за под-
ношење пријава до 12 часова, без обзира на 
начин доставе. Пријаве које буду примљене у 
Дому Здравља после истека дана и сата наве-
деног у овом огласу сматраће се наблаговре-
меним и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, 
са назнаком датума и сата када су примљене у 
установи. Пријаве са непотпуним подацима и 
непотпуном документацијом ће бити одбијене 
као неисправне. Оглас остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања код Националне службе 
за запошљавање.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел:014/295-580

Доктор медицине за потребе Службе 
за унутрашње болести - Одсек за 

нефрологију са дневном болницом 
за перитонеалну дијализу и 

хемодијализу
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене до 
повратка са трудничког, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: Високо образовање: 1) на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године или 2) на основим студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; положен стручни испит. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом и контакт подацима; фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ________ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар за 
потребе Службе за унутрашње 

болести - Одсек за ендокринологију
на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа општег смера; положен стручни 
испит. Приликом пријављивања на оглас потреб-
но је доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом; фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ________ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар за 
потребе Службе за унутрашње 

болести - Одсек опште кардиологије
на одређено време до повратка запослене 

са трудничког, породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и кон-
такт подацима; фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила; фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос за послове ________ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву).
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Ветерина / Индустрија и грађевинарство

Ветерина

„DIAMOND PET” NOVI SAD
21000 Нови Сад, Веселина Маслеше 14

тел. 066/9707-707

Ветеринар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1 степен, ветеринар, основна 
информатичка обука, возачка дозвола Б катего-
рије; теренски рад; рад у сменама; ноћни рад. 
Јављање кандидата на горе наведени телефон. 
Рок за пријаву: 29.06.2020.

Индустрија и грађевинарство

EGG TRADE DOO 
24000 Суботица, Томе Рудића Браце 3

тел. 024/410-18-77, 024/566-195

Оператер у производњи
2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме, без 
обзира на радно искуство, превоз обезбеђен на 
бази месечне карте, исхрана обезбеђена, проб-
ни рад 1 месец. Јављање кандидата на контакт 
телефон. Оглас остаје отворен до 30.06.2020. 
године.

EUROCONS GROUP DOO
Вршац, Стеријина 19

тел. 060/7040-795
e-mail: snezana.radosavljevic@eurocons.rs

Сарадник у служби за 
хидропнеуматику

на одређено време 3 месеца, место рада: 
Београд или Вршац

Опис посла: проширење пословања, прона-
лажење купаца и обилазак тржишта у оквиру 
сектора хидропнеуматике, заступајући светске 
компаније за производњу вентила.

УСЛОВИ: висока школа, дипломирани машински 
инжењер (машински факултет), дипломирани 
економиста (економски факултат) или дипломи-
рани менаџер или организатор (факултет орга-
низационих наука), радно искуство минимум 
12 месеци на назначеним пословима продаје; 
возачка дозвола (Б категорија) - активан возач, 
енглески језик - виши или конверзацијски ниво, 
MS Office пакет - Word, Excel. 

Сарадник у служби за филтрацију
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Београд или Вршац

Опис посла: проширење пословања, прона-
лажење купаца и обилазак тржишта у оквиру 
сектора филтрације, заступајући шведску ком-
панију Camfil - светског произвођача филтера 
за ваздух.

УСЛОВИ: висока школа, дипломирани машински 
инжењер (машински факултет), дипломирани 
економиста (економски факултат) или дипломи-
рани менаџер или организатор (факултет орга-
низационих наука), радно искуство минимум 
12 месеци на назначеним пословима продаје; 
возачка дозвола (Б категорија) - активан возач, 
енглески језик - виши или конверзацијски ниво 
MS Office пакет - Word, Excel.

ОСТАЛО: Рад на терену и у просторијама посло-
давца. Трајање конкурса: 30.06.2020. Начин 

конкурисања: слање CV са фотографијом, са 
назнаком за коју позицију кандидат конкурише, 
али и да је на евиденцији НСЗ, на имејл-адре-
су: hr@eurocons.rs. Лице за контакт: Снежана 
Радосављевић.

ДОО „БУЛОВИЋ” СТАНИШИЋ
25284 Станишић, Вука Караџића 26

тел. 064/272-4629

Машинска обрада и ремонт машина 
за прехрамбену индустрију

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему, небит-
но радно искуство, место рада Станишић. Рок 
за пријаву је до попуне.

„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 телекомуникацио-
них каблова, извођење радова унутар и ван 
објекта.

УСЛОВИ: III - IV ниво, без обзира на стече-
ну квалификацију, радно искуство: небитно, 
возачка дозвола Б категорије, рад на рачуна-
ру: MS Office (Word, Excel), руковање алатом 
- пожељно, упорност, истрајност, самоини-
цијативност, тимски рад. Теренски рад, рад 
ван просторија послодавца, обезбеђени пре-
воз, обезбеђен смештај. Пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на контакт теле-
фоне послодавца. Лице за контакт: Тамара 
Јокић.

ЖГП ГП „БЕОГРАД” ДОО
Београд, Водоводска 160

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

Место рада: Београд, Смедерево, Горњи Мила-
новац

1. Шеф градилишта

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер, 
VII ССС, возачка дозвола Б категорије, рад на 
рачунару.

2. Бравар - варилац

3. Армирач
2 извршиoца

4. Возач теретног возила
2 извршиoца

Посебна знања: возачка дозвола Ц, Е и ЦЕ кате-
горије.

5. Мануелни радник
3 извршиоца

6. Шеф градилишта

УСЛИВИ: грађевински инжењер, VI ССС, возач-
ка дозвола Б категорије, рад на рачунару.

7. Шеф градилишта

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV ССС, возач-
ка дозвола Б категорије, рад на рачунару.

8. Руковалац грађевинским 
машинама

ОСТАЛО: Остали услови за сва радна места: 
радно искуство: небитно, теренски рад, обез-
беђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена 
исхрана, пробни рад 3 месеца. Врста радног 
односа: заснивање радног односа на одређено 
време, 3 месеца. Рок трајања конкурса: до попу-
не радних места. Заинтересовани кандидати 
могу се јавити послодавцу путем телефона или 
да доставе радну биографију путем поште или 
мејла. Лице за контакт: Александар Петковић.

INDUCO DOO
11000 Нови Београд, Гандијева 17

тел. 063/456-507

Контрола и класификовање  
дрвне грађе

на одређено време

УСЛОВИ: шумарски техничар или техничар 
за обраду дрвета, IV степен средње стручне 
школе, на одређено време 12 месеци, место 
рада Врање, теренски рад, 40 сати недељ-
но, 8 сати дневно, радно искуство 60 месеци, 
возачка дозвола Б категорије, слање пријаве за 
запопслење мејлом, достава радних биографија 
на увид мејлом на адресу: posao@induco.rs, 
директно упућивање кандидата према догово-
реним терминима за разговор. Рок за пријављи-
вање на оглас: 30.06.2020. године.

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

У радни однос у установи може да буде примље-
но 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 правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на 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 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно 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 при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада.

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

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

1. Редовни професор за ужу научну 
област Аеродроми и безбедност 

ваздушне пловидбе

2. Ванредни професор за ужу научну 
област Операциона истраживања у 

саобраћају
на одређено време од 5 година

3. Ванредни професор за ужу научну 
област Планирање, организација 

и експлоатација у ваздушном 
саобраћају и транспорту

на одређено време од 5 година

4. Ванредни професор за ужу научну 
област Планирање, организација 

и експлоатација у ваздушном 
саобраћају и транспорту

на одређено време од 5 година

5. Доцент за ужу научну област 
Аеродроми и безбедност ваздушне 

пловидбе
на одређено време од 5 година

6. Асистент за ужу научну област 
Теорија саобраћајног тока, 

капацитет и вредновање друмских 
саобраћајница

на одређено време од 3 године

7. Асистент за ужу научну област 
Превентива и безбедност у 

саобраћају
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17), Стату-
том Универзитета и Статутом Факултета. Рок 
за пријављивање кандидата на конкурс је 15 
дана. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва конкурса (биографија, дипломе, списак радо-
ва и радове) доставити на адресу: Саобраћајни 
факултет, Београд, Војводе Степе 305.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 011/8416-439, 8416-714

e-mail: osjakovo@ptt.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане члановима 
122, 139 и 140 ст. 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020): 1) да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе, 
педагога или психолога школе стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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, мултидисци-
плинарне, 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик; 6) да има дозволу за рад настав-
ника и стручног сарадника; 7) да има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 8) да има обуку и поло-
жен испит за директора установе. Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 
1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих 
горе наведених услова, има одговарајуће обра-
зовање из члана 140. став 3. истог закона, тј. 

високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године, или вишим образо-
вањем, за наставника основне школе, дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада на пословима образо-
вања и васпитања у установи, након стеченог 
одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је 
у обавези да приложи: 1. оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; 2. оверен пре-
пис или оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; 3. оригинал или оверену фотокопију 
потврде о радном стажу, најмање 8 година 
рада у области образовања (не старију од 6 
месеци); 4. оригинал или оверену фотокопију 
уверења надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кривич-
на дела из члана 139. став 1. тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци); 5. оригинал или оверену 
фотокопију уверења надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 139. ст. 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (не старије од 6 месеци); 6. 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); 7. ори-
гинал или оверену фотокопију извода из књиге 
рођених (не старије од 6 месеци); 8. доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) ако 
га поседује, а уколико је кандидат претходно 
обављао функцију директора школе и доказ о 
резултату стручно педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања - фотокопија; 
9. оригинал или оверену фотокопију лекарског 
уверења о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (не старије од 
6 месеци); 10. оверену фотокопију лиценце за 
директора установе (ако је кандидат поседује); 
11. оригинал или оверену фотокопију уверења 
да није правноснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (не старије 
од 6 месеци); 12. пријаву на конкурс, са радном 
биографијом и прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе. 
Доказ о знању српског језика, на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику. Кандидат изабран за 
директора школе који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од 2 
године од дана ступања на дужност, у складу са 
условима прописаним законом. Пријаве на кон-
курс са потребном документацијом достављају 
се на адресу школе у затвореној коверти са 
назнаком „Конкурс за избор директора школе „ 
лично или путем поште. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање, као ни фотокопије документа које 
нису оверене од стране надлежног органа. Дос-
тављена документација се не враћа. Министар 
у року од 30 дана од дана пријема документа-
ције коју му је доставио Школски одбор врши 
избор директора и доноси решење о његовом 
именовању, о чему школа обавештава лица која 
су се пријавила на конкурс. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити од секретара школе, 
радним даном од 9.00 до 14.00 часова путем 
телефона 011/8416-439, 069/1410-814. Подаци 
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који се прикупљају биће искоришћени само у 
сврху обраде података у конкурсном поступку у 
складу са Законом о заштити података о лично-
сти („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018).

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

Наставник разредне наставе

Наставник физичке културе

Наставник ликовне културе

Наставник информатике
са 95% радног времена

Психолог школе

Логопед
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета или на основним 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 спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној 
школи.

Домар школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање - средње образовање, III, IV сте-
пен стручне спреме, КВ, ВКВ радник столарске 
(дрвно-техничке), водоинсталатерске, мета-
лостругарске, машинске и браварске струке у 
складу са Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у ОШ „Бранко Радичевић”.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање - основно образовање у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Бранко Радичевић”.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3месеца, као и за кивична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете и заједно са одштампаним фармуларом 
прилаже кратку биографију, диплому о стече-
ној стручној спреми или сведочанство о завр-
шеној основној школи (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци), извод из матичне 

књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци), доказ из суда да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом. 
Лекарско уверење се доставља приликом пот-
писивања уговора о раду. Податке из казнене 
евиденције прибавља школа. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле и која утврђује испуњеност услова кандида-
та 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 служ-
ба за послове запошљавања. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана пријема резултата психолошке 
процене. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве и скенира-
на документа са биографијом слати на e-mail: 
marijana.tanaskovic-radojicic@brankoradicevic-
nbgd.rs, са назнаком „За конкурс”, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „НОВИ БЕОГРАД”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12

Дефектолог наставник
са одељењским старешинством  

у посебним условима

Дефектолог наставник
у продуженом боравку у посебним 

условима

Социјални радник
у посебним условима

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у чл. 24. ст. 1. Закона 
о раду, кандидат треба да испуњава услове у 
складу са чл. 139. ст. 1. т. 1, 2, 3, 4 и 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања, да 
има одговарајуће образовање из чл. 140 и 142. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: 1) да је стекао високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године; лице из тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; да има степен и 
врсту образовања у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом; 
обавезно образовање лица из чл. 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио испит 
из педагогије и психологије или положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из чл. 142. ст. 1. Закона о 

основама система образовања и васпитања. Кан-
дидат који нема образовање из чл. 142. ст. 1. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања 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, 
2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, 3) није осуђи-
ван 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4) има држављан-
ство Републике Србије, 5) зна српски језик и 
језик на којем се остварује 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 уго-
вора о раду. Посебни услови рада: у школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
приложе попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар (налази се на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - део Ново на сајту), оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеном образовању 
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених (не ста-
рије од 6 месеци), оригинал илиоверену копију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), оригинал или оверену копију доказа да кан-
дидат није осуђиван за напред наведена кривич-
на дела, извод из казнене евиденције, прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 
месеци). 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 високош-
колске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Лекарско уверење, којим се 
потврђује да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, подноси се пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле. Пре доношења одлуке о избору, кандидати 
који су изабрани у ужи избор, чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази који испуњавају услове, 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће канди-
дати бити обавештени на контакт телефоне које 
су навели у пријавама. Пријавни формулар са 
документацијом доставити лично у секретаријат 
школе или путем препоручене пошиљке на наве-
дену адресу. Документа се по окончању конкур-
са не враћају кандидатима. Оверена фотокопија 
јесте фотокопија оригиналног документа која се 
оверава код јавног бележника. Изузетно, у гра-
довима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским једини-
цама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама као повере-
ним пословима. Лице које достави неоверене 
копије сматраће се да је доставило непотпуну 
документацију. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде подата-
ка у конкурсном поступку у складу са Законом о 
заштити података о личности.
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ОШ „ЈЕФИМИЈА”
Обреновац, Краља Милутина 3

тел. 011/8754-450 

Наставник српског језика и 
књижевности

са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве предвиђене чл. 139, 140 и 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-
др. закон и 10/19) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и то: 
1) одговарајуће образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005 године; Лице из тач-
ке 1) подтачке б) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Врста стручне спреме утврђе-
на је одредбама Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2) да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима - уверење изабра-
ни кандидат доставља пре закључења угово-
ра о раду; 3) да лице није осуђивано правос-
нажном 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 малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са Зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 4) 
да лице има држављанство Републике Србије, 
5) да лице зна српски језик и језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. У поступ-
ку одлучивања о избору наставника, конкур-
сна комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Уз пријаву на 
конкурс кандидати достављају: оверену фото-
копију дипломе и другог одговарајућег доку-
мента о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
- образац са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о неосуђиваности за 
наведена кривична дела не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија) издато од 
стране МУП РС, доказ о знању српског језика - 
језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад издат од стране надлежне установе, дос-
тавља кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику); краћу радну 

биографију (факултативно). Доказ о испуње-
ности услова под тачком 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампан, попуњен 
и потписан формулар заједно са пријавом на 
конкурс која садржи податке о адреси и кон-
такт телефону и комплетном документацијом 
доставља лично или поштом на адресу школе: 
ОШ „Јефимија”, Краља Милутина 3, Обреновац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона: 
011/8754-464.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”

11000 Београд, Маршала Тита 101
Вишњица

тел. 011/2757-789

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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) и то одговарајуће високо образовање: 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије 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 обра-
зовање 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 пред-
мет, односно групу предмета. Кандидат треба да 
испуњава услове прописане у члану 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) и то да: има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад.

Наставник математике и 
информатике

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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) и то одговарајуће високо образовање: 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из тачке 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Кандидат 
треба да испуњава услове прописане у члану 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и то да: има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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) и то одговарајуће високо образовање: 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из тачке 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Кандидат 
треба да испуњава услове прописане у члану 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и то да: има психич-
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ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат поред 
кратких биографских података треба да дос-
тави: попуњен и одштампан пријавни форму-
лар са сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству, 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених издат на про-
писаном обрасцу са холограмом, оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (не старија од 6 месеци). Доказ о 
неосуђиваности прибавља сам кандидат и сас-
тавни је део пријаве на конкурс. Доказ о знању 
српског језика, на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, доставља само онај кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на адресу: ОШ „Иван Милутиновић”, Мар-
шала Тита 101, Београд, са назнаком „За кон-
курс”, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама „Послови”. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, тел. 011/2757-789.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ИВО ЛОЛА РИБАР”

11308 Бегаљица, Живана Јовановића 1
тел. 011/8530-378

e-mail: lolabegaljica@beotel.rs

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и следеће услове: образовање: у радни однос 
у установи може да буде примљено лице под 
условима прописаним члановима 139. став 
1. тачка 1, 140, 141, 142, 143, 144 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
да испуњава остале услове прописане чланом 
139. став 1. тач. 1, 2, 3, 4 и 5. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће; 
за кривична дела примања или давања мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
знање српског језика. Кандидат уз пријаву 

прилаже: одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар, који кандидати могу пронаћи на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, www.mpn.gov.rs; краћу биографију; 
оверену фотокопију диплома о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству); извод из матичне књиге рође-
них; доказ да знају језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик (у оба-
вези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће образовне 
установе да је кандидат положио испит из срп-
ског језика); лекарско уверење подноси само 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду; уверење да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања - доставља канди-
дат уз пријаву на конкурс; уверење надлежног 
органа - суда да се против кандидата не води 
истрага нити да је подигнута оптужница - дос-
тавља кандидат уз пријаву на конкурс.

Наставник српског језика и 
књижевности

са 61,11% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и следеће услове: образовање: у радни однос 
у установи може да буде примљено лице под 
условима прописаним члановима 139. став 1. 
тачка 1, 140, 141, 142, 143, 144 акона о осно-
вама система образовања и васпитања; да 
испуњава остале услове прописане чланом 
139. став 1. тач. 1, 2, 3, 4 и 5. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће; 
за кривична дела примања или давања мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
знање српског језика. Кандидат уз пријаву 
прилаже: одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар, који кандидати могу пронаћи на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, www.mpn.gov.rs; краћу биографију; 
оверену фотокопију диплома о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству); извод из матичне књиге рође-
них; доказ да знају језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик (у оба-
вези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће образовне 
установе да је кандидат положио испит из срп-
ског језика); лекарско уверење подноси само 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду; уверење да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139. став 1. тачка 3. закона о основама систе-
ма образовања и васпитања - доставља канди-
дат уз пријаву на конкурс; уверење надлежног 
органа - суда да се против кандидата не води 
истрага нити да је подигнута оптужница - дос-
тавља кандидат уз пријаву на конкурс.

ОСТАЛО: Наведена документа не смеју бити 
старија од 6 месеци, а приложене фотокопије 
морају бити оверене од надлежног органа као 

доказ да су верне оригиналу. Пријаве се дос-
тављају секретаријату ОШ „Иво Лола Рибар” 
у Бегаљици, лично или поштом на наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се разматрати. Пријаве слати на горе 
наведену адресу са назнаком „За конкурс”, 
лично или препорученом поштом. За додатне 
информације обратите се секретаријату школе 
на телефон: 011/8530- 378. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања.

ГИМНАЗИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6

тел. 011/8129-480

Наставник француског језика
са 67% радног времена

Наставник математике
са 83% радног времена

Наставник ликовне културе
са 80% радног времена

Наставник физике
са 60% радног времена

Наставник рачунарства и 
информатике

са 50% радног времена

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да исуњавају услове 
из чл. 139. чл. 140. и чл. 144. Закона о основма 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС, бр. 88/17, 27/2018 - др. закона, 27/2018-
др. закона, 10/2019 и 6/2020) односно да имају 
стечено одговарајуће високо образовање према 
Закону о основама система образовања и вас-
питања: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске струдије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно сруч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији. Кандидати за рефе-
рента за финансијско-рачуноводствене посло-
ве морају испуњавати услове из чл. 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закон, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), однос-
но имати 4. степен стручне спреме - економски 
смер, у складу са Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Гимназији у Лаза-
ревцу. Кандидати за техничара одржавања 
информационих система и технологија морају 
испуњавати услове из чл. 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закон, 27/2018 
- др. закон, 10/2019 и 6/2020) односно имати 
IV степен стручне спреме, електротехничар 
информатички смер у складу са Правилником о 
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организацији и систематизацији послова у Гим-
назији у Лазаревцу. Поред наведених услова 
образовања кандидати морају поседовати пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у прородици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из гурпе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; имају 
држављанство Републике Србије; знају српски 
језик и језик на којем се оставарује образов-
но-васпитни рад. Приликом пријављивања на 
конкурс кандидати треба да поднесу следећа 
документа: пријавни формулар за пријаву на 
конкурс скинути са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
краћу биографију, оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућем образовању, уверење о неос-
уђиваности (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија). Лекарско уверење се подноси пре 
закључивања уговора о раду. Пријава на кон-
курс, са доказима о испуњености услова за рад, 
подноси се школи, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве се подносе 
у затвореној коверти, непосредно или путем 
поште на адресу школе, са назнаком „За кон-
курсну комисију”. Конкурсну документацију не 
враћамо. Неблаговремне и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ” 

11060 Београд, Вишњичка бања
Романа Ролана 67
тел. 011/2780-772 

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: одговарајућа стручна спре-
ма на основу члана 140. и члана 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19 и 6/20), Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19), Правилника о организа-
цији послова и систематизацији радних места у 
ОШ „Милена Павловић Барили”, општи услови 
из Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
54/98, 32/13, 75/14 и 95/18), посебни услови из 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, члан 139 („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20). Уз пријаву на 
конкурс приложити: попуњен пријавни форму-
лар који се може наћи на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; кратке биографске податке; доказ о 
стручној спреми (оверена копија дипломе да 
није старија од 6 месеци); доказ о броју бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина; уверење о неосуђиваности издато од 
МУП-а (да није старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству (оригинал или оверену копију, 
да није старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију, 
да није старија од 6 месеци).

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: одговарајућа стручна спре-
ма на основу члана 140. и члана 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19 и 6/20), Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19), Правилника о организа-
цији послова и систематизацији радних места у 
ОШ „Милена Павловић Барили”, општи услови 
из Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
54/98, 32/13, 75/14 и 95/18), посебни услови из 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, члан 139 („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20). Уз пријаву на 
конкурс приложити: попуњен пријавни форму-
лар који се може наћи на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; кратке биографске податке; доказ о 
стручној спреми (оверена копија дипломе, да 
није старија од 6 месеци); доказ о броју бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина; уверење о неосуђиваности издато од 
МУП-а (да није старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству (оригинал или оверену копију, 
да није старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених(оригинал или оверену копију, 
да није старија од 6 месеци).

Наставник српског језика
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: одговарајућа стручна спре-
ма на основу члана 140. и члана 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19 и 6/20), Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19), Правилника о организа-
цији послова и систематизацији радних места у 
ОШ „Милена Павловић Барили”, општи услови 
из Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
54/98, 32/13, 75/14 и 95/18), посебни услови из 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, члан. 139 („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20). Уз пријаву на 
конкурс приложити: попуњен пријавни форму-
лар који се може наћи на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; кратке биографске податке; доказ о 
стручној спреми (оверена копија дипломе, да 
није старија од 6 месеци); доказ о броју бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина; уверење о неосуђиваности издато од 
МУП-а (да није старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству (оригинал или оверену копију, 
да није старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију, 
да није старија од 6 месеци).

Наставник техничког и 
информатичког образовања

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: одговарајућа стручна спре-
ма на основу члана 140. и члана 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19 и 6/20), Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 

гласник” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19), Правилника о организа-
цији послова и систематизацији радних места у 
ОШ „Милена Павловић Барили”, општи услови 
из Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
54/98, 32/13, 75/14 и 95/18), посебни услови из 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, члан 139 („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20). Уз пријаву на 
конкурс приложити: попуњен пријавни форму-
лар који се може наћи на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; кратке биографске податке; доказ о 
стручној спреми (оверена копија дипломе да 
није старија од 6 месеци); доказ о броју бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина; уверење о неосуђиваности издато од 
МУП-а (да није старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству (оригинал или оверену копију, 
да није старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију, 
да није старија од 6 месеци).

Наставник математике

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: одговарајућа стручна спре-
ма на основу члана 140. и члана 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19 и 6/20), Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19), Правилника о организа-
цији послова и систематизацији радних места у 
ОШ „Милена Павловић Барили”, општи услови 
из Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
54/98, 32/13, 75/14 и 95/18), посебни услови из 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, члан 139 („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20). Уз пријаву на 
конкурс приложити: попуњен пријавни форму-
лар који се може наћи на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; кратке биографске податке; доказ о 
стручној спреми (оверена копија дипломе да 
није старија од 6 месеци); доказ о броју бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина; уверење о неосуђиваности издато од 
МУП-а (да није старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству (оригинал или оверену копију, 
да није старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију, 
да није старија од 6 месеци).

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: одговарајућа стручна спре-
ма на основу члана 140. и члана 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19 и 6/20), Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19), Правилника о организа-
цији послова и систематизацији радних места у 
ОШ „Милена Павловић Барили”, општи услови 
из Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
54/98, 32/13, 75/14 и 95/18), посебни услови из 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, члан 139 („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20). Уз пријаву на 
конкурс приложити: попуњен пријавни форму-
лар који се може наћи на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; кратке биографске податке; доказ о 
стручној спреми (оверена копија дипломе, да 
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није старија од 6 месеци); доказ о броју бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина; уверење о неосуђиваности издато од 
МУП-а (да није старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству (оригинал или оверену копију, 
да није старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију, 
да није старија од 6 месеци).

Чистачица

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос про-
писани су чланом 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), Правилником о 
организацији послова и систематизацији рад-
них места у ОШ „Милена Павловић Барили”, I 
степен стручне спреме, основно образовање. 
Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен 
пријавни формулар који се може наћи на зва-
ничној страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; кратке биографске 
податке; доказ о стручној спреми (оверена 
фотокопија сведочанства о завршеној основној 
школи, да није старија од 6 месеци); уверење о 
неосуђиваности издато од МУП-а (да није ста-
рије од 6 месеци); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену копију, да није старија 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену копију, да није старија 
од 6 месеци).

ОСТАЛО: Доказ који се односи на психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
подноси се приликом пријема у радни однос. 
Пријаве се подносе на адресу установе, а бли-
же информације се могу добити на број теле-
фона: 011/2780-772. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА”

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

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да испуња-
вају услове за заснивање радног односа пред-
виђене чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17. 27/18 - др. закона и 10/19): 1. поседо-
вање одговарајућег образовања; 2. поседовање 
психичке, физичке и здравствене способност 
за рад са децом и ученицима; 3. поседовање 
држављанства Репулике Србија; 4. знање српс-
ког језика и језика на којем се изводи образво-
но-васпитни рад; 5. да нису осуђивани правос-
нажном 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 при-
мање мита или двање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утравђено дискриминаторно понашање. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формула-
ром достављају школи. Уз пријавни формулар, 
кандидати достављају следећу документацију: 

1. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, не старије од 6 месеци; дипло-
му о завршеном средњем образовању, IV сте-
пен стручне спреме, а у складу са Каталогом 
радних места и Правилником о организацији и 
систематизацији послова; 2. доказ о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања - уверење из казнене евиденције МУП-а, 
не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
ну фотокопију); 3. уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); 4. доказ о знању српског језика - 
достављају кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику; 5. CV 
(биографију кандидата). Рок за пријављивање 
на конкурс је осам дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговаремене и непотпуне прија-
ве се неће узимати у разматрање. Приложена 
документација се не враћа. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата, конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата које упућује на пси-
холошку процену спсосбности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних 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 Данило-
вића 17, 11561 Дудовица, са назнаком „За кон-
курс”.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„МИХАЈЛО ПУПИН”

11080 Земун, Емилије Јакшић 31а

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима пропи-
саним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање - у складу са чл. 140, 142, 143 и 
144 Закона о основама система образовања 
и васпитања, Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у 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 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 примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

Наставник историје

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима пропи-
саним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање, у складу са чл. 140, 142, 143 и 
144 Закона о основама система образовања 
и васпитања, Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 

у основној школи и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у 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 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 примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

Наставник информатике и 
рачунарства

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима пропи-
саним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање - у складу са чл. 140, 142, 143 и 
144 Закона о основама система образовања 
и васпитања, Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у 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 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 примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима пропи-
саним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање - у складу са чл. 140, 142, 143 и 
144 Закона о основама система образовања 
и васпитања, Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
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малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог чла-
на 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 Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја) 
доставити: писану биографију, оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми, овере-
ну копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци), уверење о 
неосуђиваности надлежне полицијске управе 
(не старије од 6 месеци), оверену копију доказа 
о положеном испиту за лиценцу или уверења 
о положеном стручном испиту, доказ о позна-
вању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора 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 прија-
ва упућују на претходну проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошља-
вање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова за пријем у радни однос 
достављају се на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”

11562 Јунковац, Трг ослобођења 1
тел. 011/8177-020

Наставник биологије
са 50% радног времена

Домар
са 50% радног времена

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да испуња-
вају услове за заснивање радног односа пре-
диђене чланом 139. Закона о основама систе-
ма образвоања и васпитања: 1. поседовање 
одговарајућег образовања; 2. поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; 3. поседовање 
држављанства Репулике Србије; 4. знање српс-
ког језика и језика на којем се изводи образво-
но-васпитни рад; 5. да нису осуђивани правос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 

против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утравђено дискриминаторно понашање. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формула-
ром достављају школи. Уз пријавни формулар, 
кандидати достављају следећу документацију: 
1. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, не старије од 6 месеци; настав-
ник биологије - диплома о завршеном висо-
ком образовању на студијама другог степена 
(300 ЕСПБ бодова) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, а у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; домар - диплома о завршеном средњем 
образовању. Изузетно, у складу са Уредбом о 
каталогу радних места у јавним службама и 
другим ораганизацијама у јавном сектору („Сл. 
гласник РС”, бр. 81/17, 6/18 и 43/18), кандидат 
који нема завршено средње образовање, може 
поднети пријаву на конкурс уколико достави 
сведочанство о завршеном основном образо-
вању и потврду послодавца о радном искуству 
на пословима домара стечено пре 01.01.2018. 
године; секретар школе - кандидати морају 
да имају образовање из области правних нау-
ка - диплома о завшеном високом образовању 
на студијама другог степена (300 ЕСПБ бодо-
ва) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминатроног понашања - 
уверење из казнене евиденције МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверену фото-
копију); 3. уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију) 
и 4. доказ о знању српског језика достављају 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику; 5. CV (биографија 
кандидата). Рок за пријављивање на конкурс 
је осам дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговаремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање. У поступку одлучивања 
о избору кандидата, конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата које упућује на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних 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 
„Слободан Пенезић Крцун”, Трг ослобођења 1, 
11562 Јунковац.

ВИСОКА БРОДАРСКА ШКОЛА 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

11000 Београд, Булевар војводе Мишића 37
тел. 064/456-4567

Машинско инжењерство
2 извршиоца

Саобраћајно инжењерство
2 извршиоца

Електротехничке науке и 
информатичко инжењерство

2 извршиоца

Правне науке

Гео науке

Медицинске науке

Инжењерство заштите животне 
средине

Математичке науке

Менаџмент и бизнис

УСЛОВИ: завршен факултет и VIII степен 
стручне спреме - доктор наука, из научне 
области која покрива напред наведену науч-
ну област; са важећим изборним звањем или 
да испуњавају услов за избор у наставничка 
звања, утврђен члановима 74. и 75. Закона 
о високом образовању и условима прописа-
ним од стране Националног савета за високо 
образовање.

Филолошке науке - руски језик

Филолошке науке - немачки језик

Филолошке науке - енглески језик

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и 
референце за избор у наставничко звање, 
наставник страног језика, у складу са чл. 79. 
Закона о високом образовању Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву за конкурс кандидати дос-
тављају: CV - радну биографију, фотокопију или 
очитану личну карту, списак стручних и науч-
них радова, којима доказују компетентност за 
наставне предмете унутар уже научне области, 
оверене фотокопије диплома (основних, магис-
тарских - мастер и докторских студија) и, ако 
имају, важећи избор у наставничко звање. 
Све пријаве са пратећом документацијом дос-
тављају се најкасније 10 (десет) календарских 
дана од дана објављивања конкурса, на наве-
дену адресу школе. За додатне информације 
контактирати на телефон: проф. др Зоран Јова-
новић, 064/456-4567.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ

МЕДИЦИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 18

тел. 011/3615-436

Ванредни професор за ужу 
научну област Фармакологија и 

токсикологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факул-
тет ветеринарске медицине, научни степен 
доктора наука из уже научне области за коју 
се бира. Кандидати поред општих услова тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене члано-
вима 74. Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, 88/17 и 27/18 - др. закон и 73/18, 
67/2019 и 6/20 - др. закон), за избор у одго-
варајуће звање, као и услове предвиђене Ста-
тутом Универзитета у Београду („Гласник Уни-
верзитета у Београду” бр. 201, од 28.02.2018. 
године и бр.207, од 01.03.2019. године и 213. 
од 29.01.2020. године), Статутом Факулте-
та ветеринарске медицине Универзитета у 
Београду, Правилником о минималним усло-
вима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду” бр. 192 од 01.07.2016. године), 
Правилником о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Факултету вете-
ринарске медицине Универзитета у Београду, 
као и другим општим актима Универзитета и 
Факултета.
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Наука и образовање

Доцент за ужу научну област 
Ветеринарска форензика и државно 

ветеринарство
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Хигијена и технологија млека
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Хигијена и технологија меса
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Ветеринарска хирургија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Микробиологија са имунологијом

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Ветеринарска економика

на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факул-
тет ветеринарске медицине, научни степен 
доктора наука из уже научне области за коју 
се бира. Кандидати поред општих услова тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене члано-
вима 74. Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, 88/17 и 27/18 - др. закон и 73/18, 
67/2019 и 6/20. - др. закон), за избор у одго-
варајуће звање, као и услове предвиђене Ста-
тутом Универзитета у Београду („Гласник Уни-
верзитета у Београду” бр. 201, од 28.02.2018. 
године и бр. 207, од 01.03.2019. године и 213. 
од 29.01.2020. године), Статутом Факулте-
та ветеринарске медицине Универзитета у 
Београду, Правилником о минималним усло-
вима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 192 од 01.07.2016. године), 
Правилником о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Факултету вете-
ринарске медицине Универзитета у Београду, 
као и другим општим актима Универзитета и 
Факултета.

Доцент за ужу научну област 
Хигијена и технологија млека
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факул-
тет ветеринарске медицине, научни степен 
доктора наука из уже научне области за коју 
се бира. Кандидати поред општих услова треба 
да испуњавају и услове предвиђене члановима 
74. Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, 88/17 и 27/18 - др. закон и 73/18, 67/2019 
и 6/20 - др. закон), за избор у одговарајуће 
звање, као и услове предвиђене Статутом 
Универзитета у Београду („Гласник Универзи-
тета у Београду” бр. 201, од 28.02.2018. годи-
не и бр.207, од 01.03.2019. године и 213. од 
29.01.2020. године), Статутом Факултета вете-
ринарске медицине, Правилником о минимал-
ним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзи-
тета у Београду” бр. 192 од 01.07.2016. годи-
не) Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Факултету вете-
ринарске медицине Универзитета у Београду, 
Одлуком о извођењу приступног предавања 
на Универзитету у Београду („Гласник Уни-
верзитета у Београду”, бр. 195 од 22.09.2016. 
године), Одлуком о извођењу приступног пре-
давања на Факултету ветеринарске медицине, 
као и другим општим актима Универзитета и 
Факултета.

Доцент за научну област 
Ветеринарске науке, ужу научну 

област Биологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факул-
тет ветеринарске медицине, научни степен 
доктора наука из уже научне области за коју 
се бира. Кандидати поред општих услова тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене члано-
вима 74. Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, 88/17 и 27/18 - др. закон и 73/18, 
67/2019 и 6/20 - др. закон), за избор у одго-
варајуће звање, као и услове предвиђене Ста-
тутом Универзитета у Београду („Гласник Уни-
верзитета у Београду”, бр. 201, од 28.02.2018. 
године и бр.207, од 01.03.2019. године и 213. 
од 29.01.2020. године), Статутом Факултета 
ветеринарске медицине Универзитета у Бео-
граду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београ-
ду” бр. 192 од 01.07.2016. године), Правилни-
ком о минималним условима за стицање звања 
наставника на Факултету ветеринарске меди-
цине Универзитета у Београду, као и другим 
општим актима Универзитета и Факултета.

Асистент за ужу научну област 
Епизоотиологија, заразне болести 

животиња и болести пчела и 
свилопреља

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Клиничка дијагностика, патологија и 

терапија животиња
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Паразитологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских сту-
дија из ветеринарске медицине који је сваки 
од претходних степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање осам (8); VII/1 степен 
стручне спреме, завршен факултет ветери-
нарске медицине, магистар наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације, који је 
сваки од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8), сми-
сао за наставни рад. Ближи услови за избор су 
утврђени чл. 84 Закона о високом („Сл. гласник 
РС”, 88/17 и 27/18 - др. закон и 73/18, 67/2019 
и 6/20 - др. закон) и чланом 136 Статута Факул-
тета ветеринарске медицине.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса (биографија, оверене копије 
диплома, списак радова, радови и својеручно 
потписану изјаву о изворности и копију лич-
не карте) доставити у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЉУБОМИР АЋИМОВИЋ”
Обреновац, Краља Милутина 3

тел. 011/8725-449

Медицинска сестра
у посебним условима

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24. став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17- одлука УС), 
кандидат треба да испуни услове у складу са 
чланом 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18- др. закони, 10/19 и 6/20): 

1. да има одговарајуће образовање, 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену 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 коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачака 1, 3, 4. и 5. 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2. прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Посебни услови рада: у школи за уче-
нике са сметњама у развоју и инвалидитетом. 
Услов у погледу одговарајућег образовања: IV 
степен стручне спреме, завршена средња меди-
цинска школа, смер медицинска сестра техни-
чар, у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и васпитача у основној школи за ученике са 
сметњама у развоју („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 17/2018). Кандидат мора имати 
положен стручни испит и једну годину рада у 
струци. Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: 1. одштампан и попуњен 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), 2. 
доказ о стеченом одговарајућем образовању 
(оверени препис или оверена фотокопија 
дипломе), 3. оверени препис или оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испиту, 
4. доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са Законом 
утврђено дискриминаторно понашање (доку-
мент издаје МУП РС) - не старије од 6 месеци, 
5. доказ о држављанству Републике Србије 
(извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству) - не старије од 6 месеци, 6. 
доказ о познавању српског језика, као језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља само кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику (потврда или други 
документ којим се доказује да је испит из срп-
ског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе), 7. пожељно је да кан-
дидати приложе и радну биографију. 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 са изабраним кан-
дидатом. Рок за подношење пријаве на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложе-
ни сви потпуни докази и који уђу у ужи круг 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
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надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака, о чему 
ће учесници конкурса бити благовремено оба-
вештени. Након обављене психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима, 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та 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 наведу на 
пријави. Решење о избору кандидата донеће 
Конкурсна комисија, у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријавни 
формулар и потребна документација се подносе 
секретаријату ОШ „Љубомир Аћимовић”, Краља 
Милутина 3, 11500 Обреновац, лично или путем 
препоручене пошиљке, у коверти са назнаком 
„Пријава на конкурс - не отварати”. Сви изра-
зи, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
конкурсу који су употребљени у мушком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женс-
ког пола. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, 
бр. 87/18). Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе на број телефо-
на: 011/8725-449, од 08 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БРАНКО ПЕШИЋ”

11080 Земун, Светотројичина 4

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

2 извршиоца

Чистачица

Домар (ложач)

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

Стручни сарадник - андрагог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да 
кандидати испуњавају и посебне услове пропи-
сане члановима 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 
6/20), чланом 2. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени 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 Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
и радних задатака у ОШ „Бранко Пешић” Земун, 
дел бр. 180 од 12.03.2018. године, и то да: 1. 
има одговарајуће образовање прописано чл. 
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 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); 1а) за радно место чистачице 
одговарајуће образовање је: завршена основ-
на школа; 1б) за радно место домара (ложача) 
одговарајуће образовање је: средње струч-
но образовање - подручје рада, машинство и 
обрада метала, електротехника; кандидат треба 
да испуњава и посебне услове: положен струч-
ни испит за рад са судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларници); 
1в) за радно место дипломираног економисте за 
финансијско - рачуноводствене послове одго-

варајуће образовање је: стручна спрема високо 
образовање: на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; образо-
вање: дипломирани економиста, дипломирани 
економиста мастер. Кандидат треба да има и: 
2. психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, 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 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 коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) подно-
се се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије: http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc а потребну документацију, 
заједно с одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1. попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије; 2. оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; 3. 
оригинал или оверену копију уверења МУПа 
СР Србије о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања - не старије од 
6 месеци; 4. оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству - не старије од 
6 месеци; 5. оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених на прописа-
ном обрасцу са холограмом - не старије од 6 
месеци; 6. уколико диплома није издата на срп-
ском 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. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована одлуком директора школе. Решење 
о избору кандидата по објављеном конкурсу 
донеће се у складу са чл.154. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/17, 27/18-др.зак, 10/19 и 
6/20). Подаци који се прикупљају од кандидата 
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 документима и доказима 
о испуњавању услова, доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, лично у 
секретаријату школе или на адресу: ОШ „Бран-
ко Пешић”, 11080 Земун, Светотројчина 4, са 
назнаком „За конкурс”. Контакт особа: секретар 
школе, тел. 011/3167-134.

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/20. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних члановима 139. и 
140. и 141. Закона о основама система обра-
зовања иваспитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18-др. закони и 10/19), потребно 
је да кандидат испуњава и следеће услове: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове: стручна спрема: средње 
образовање; обука за андрагошког асистента, 
знање рада на рачунару. Доказ о испуњености 
услова из става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. 
тачка 2) овог члана пре закључења уговора о 
раду.

Стручни сарадник - дефектолог - 
специјални педагог

на одређено време до краја  
школске 2019/20. године, 

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних члановима 139. и 
140. и 141. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18-др. закони и 10/19), потребно 
је да кандидат испуњава и следеће услове: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидат треба да испуњава и посеб-
не услове: стручна спрема: високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама 
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у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Образовање: дипло-
мирани специјални педагог; професор, односно 
дипломирани дефектолог за друштвену само-
заштиту и ресоцијализацију лица са поремећаји-
ма у друштвеном понашању; мастер дефекто-
лог, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Превенција и трет-
ман поремећаја понашања; дипломирани дефе-
ктолог - мастер, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Превен-
ција и третман поремећаја понашања; мастер 
дефектолог, који је на основним студијама завр-
шио студијски програм за сшецијалног едукато-
ра; дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним студијама завршио студијски програм 
за сшецијалног едукатора. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
става 1. тачка 2) овог члана пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштамшаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Уз пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице, потребно је да канди-
дат достави школи: 1. кратку биографију (CV) и 
податке о свом професионалном развоју (порт-
фолио), 2. оверену фотокопију дипломе одго-
варајућег степена и врсте стручне спреме; 3. 
уверење да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела давања или примања мита, 
за кривична дела против полсне слободе, про-
тов правног саобраћаја и против човечности и 
других добара затићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање - оригинал не старији 
од 6 месеци; 4. оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС - са холограмом (оригинал 
или оверена копија); 5. уколико диплома није 
издата на српском језику, потврду да зна српски 
језик, за лица која нису стекла образовање на 
српском језику - доказ о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Неће 
се разматрати пријаве које су неблаговреме-
не, непотпуне, уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом и оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу врсте и степе-
на стручне спреме. Конкурсна документација 
ће се користити само у сврху избора кандида-
та по расписаном конкурсу. Пријавни форму-
лар са свим конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу: ОШ „Бранко Пешић”, 11080 Земун, 
Светотројчина 4, са назнаком „За конкурс”, кон-
такт особа: секретар школе, тел. 011/3167-134.

ОШ „СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ 
МИТРАЉЕТА”

11273 Батајница, Далматинске загоре 94

Наставник информатике и 
рачунарства

проценат норме 50%

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо 
образовање, прописано чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 

и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019): 2. психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да лице није правноснажном 
судском пресудом осуђивано за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
од најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. знање српског језика. Кан-
дидат 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 фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, 2. уверење о држављанству - оригинал 
или оверена фотокопија, 3. извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фотоко-
пија, 4. уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном судском пресудом за кривична дела 
из тачке 3 услова конкурса (оргинал, не старије 
од 6 месеци), 5. радну биографију. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси само изабрани кандидат, пре закљу-
чивања уговора о раду. Доказ о знању српског 
језика достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку. Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број фиксног или мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве са документима којима се доказује 
испуњеност услова конкурса доставити на адре-
су: Основна школа „Светислав Голубовић Мит-
раљета”, 11273 Батајница, Далматинске загоре 
94, са назнаком „За конкурс”. Кандидати који 
не буду изабрани документацију могу преузе-
ти 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.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
11000 Београд, Др Миливоја Петровића 6

тел. 011/3582-563

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

Наставник математике

Наставник српског језика

Наставник физичког васпитања

Наставник информатике и 
рачунарства

Психолог

УСЛОВИ: За рад на радним местима наставни-
ка и психолога: одговарајуће образовање, у 

складу са чл. 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 
6/2020) и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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), стечено: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Обавезно образо-
вање лица из чл. 140 Закона је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина је наставник 
обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Сматра 
се да наставник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има ово образовање. Кандидат треба и да има: 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван 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, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за примање или давање 
мита, за кривична дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја, 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 дискриминаторно понашање; да има 
држављанство РС; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

Чистачица
2 извршиоца

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред услова из члана 
139. ст.1 тач. 2-5. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, треба да имају 
основно образовање прописано Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Никола Тесла”; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за примање или давање мита, за кривич-
на дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја, против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
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на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имају држављанство РС; 
да знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат подноси следећу доку-
ментацију: 1. пријавни формулар са интернет 
странице МП; 2. оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; 3. уверење из казне-
не евиденције МУП-а (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија); 4. уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци, оверена фотокопија); 5. извод из 
матичне књиге рођених (не старији од 6 месе-
ци, оверена фотокопија); 6. доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи се доставља уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање 
као ни копије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи Конкурсна комисија коју 
ће директор именовати посебним решењем. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана се упућују на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ 
„Послови”. Адреса на коју се подносе пријаве: 
ОШ „Никола Тесла”, Београд - Раковица, Др 
Миливоја Петровића 6, са назнаком „За кон-
курс”. Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу је секретар школе, тел. 011/3582-563. 

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

11000 Београд, Крунска 8
тел. 011/323-6504

Наставник клавира
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста, дипломирани музичар - пијаниста, 
академски музичар пијаниста, мастер музички 
уметник - професионални статус - клавириста.

Наставник солфеђа 
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
музички педагог, дипломирани музички педа-
гог, дипломирани професор солфеђа и музичке 
културе, професор солфеђа, мастер теоретичар 
уметности - професионални статус - музички 
педагог.

Наставник соло певања

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
соло певач, дипломирани музичар - соло певач, 
дипломирани музичар - концертни и оперски 
певач, академски музичар соло певач, мастер 
музички уметник - професионални статус - соло 
певач.

Наставник корепетиције

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста, дипломирани музичар - пијаниста, 
дипломирани музичар - оргуљаш, дипломирани 
музичар - чембалиста, академски музичар пија-
ниста, академски музичар оргуљаш, академски 
музичар чембалиста, мастер музички уметник - 

професионални статус - клавириста, оргуљаш 
или чембалиста.

Наставник виолине
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење вио-
линиста, дипломирани музичар - виолиниста, 
академски музичар виолиниста, мастер музички 
уметник - професионални статус - виолиниста.

ОСТАЛО: 1. да кандидати имају одговарајуће 
високо 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 и 10/2019) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/2018 и 11/2019): 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 
тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. 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 правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да имају држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски језик, 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
школи. Кандидати за наставника уз пријаву на 
конкурс треба да доставе следећа документа: 
формулар, у складу са чланом 155 став 1. и 2. у 
вези са чланом 154. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидати 
попуњавају пријавни формулар, који се нала-
зи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 и 11/2019); уверење 
о држављанству, оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци; доказ да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-

зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење о некажњавању из казнене евиден-
ције полицијске управе МУП-а РС, оригинал 
или оверену фотокопију уверења, не старије од 
шест месеци); (уверење о неосуђиваности из 
надлежног основног суда опште надлежности, 
оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од шест месеци); доказ да знају српски језик, 
на којем се остварује образовно-васпитни рад у 
школи, у конкретном случају - диплома издата 
и стечена на српском језику или уверење одго-
варајуће високошколске установе да је лице 
положило испит из српског језика, оригинал 
или оверена фотокопија (уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у обаве-
зи је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе). Доказ да кандидат 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. На 
пријавном формулару кандидати треба да доп-
ишу адресу пребивалишта, односно боравишта, 
контакт телефон и адресу електронске поште 
ако је кандидат поседује.

Спремачица

УСЛОВИ: основна школа; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; да кандидати нису осуђивани правос-
нажном 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 при-
мања мита или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 су 
кандидати држављани Републике Србије, да 
кандидати знају српски језик (доказ - потвр-
ду одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио српски језик достављају 
само кандидати који основно образовање нису 
стекли на српском језику). Уз пријаву кандида-
ти су дужни да приложе следеће: формулар са 
интернет странце Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, оверену фотокопију 
сведочанства (дипломе) о стеченом основном 
образовању, уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење суда да против кандидата није покре-
нута истрага, односно да се не води кривични 
поступак, не старије од 6 месеци; уверење из 
казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторног понашања, не 
старије од 6 месеци, доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли 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 доставити пре закључења уговора о раду 
(лекарско уверење). Сва приложена докумен-
тација мора бити у оригиналу или фотокопији, 
односно препису који мора бити оверен у скла-



Бесплатна публикација о запошљавању 3510.06.2020. |  Број 885 |   

Наука и образовање

ду са Законом о оверавању потписа, рукописа и 
преписа („Службени гласник РС”, број 93/2014 
и 22/2015). 

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријавни фор-
мулар са доказима доставити на наведену адре-
су школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити у радно време од секретара школе на 
телефон: 011/3236-504.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Доцент за ужу научну област 
Астрофизика

на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област 
Геометрија

на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област 
Вероватноћа и статистика

на одређено време од 60 месеци 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из области за коју се бира. Ближи усло-
ви за избор су утврђени чл. 73. и 74. Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2017 - др. закон и 73/2018) и чла-
ном 91. Статута Математичког факултета.

Ванредни професор за ужу научну 
област Рачунарство и информатика

на одређено време од 60 месеци

Редовни професор за ужу научну 
област Нумеричка математика и 

оптимизација

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из области за коју се бира. Ближи усло-
ви за избор су утврђени чл. 71, ст. 1 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС”’, бр. 
44/2010) и чланом 91. Статута Математичког 
факултета.

ОСТАЛО: Приликом конкурисања потребно је 
поднети молбу, биографију, оверену копију 
дипломе, списак научних радова и сепарате 
истих. Молбе са потребним документима могу 
се доставити Факултету или лично предати у 
Секретаријат Факултета, на горе наведену 
адресу, сваког радног дана од 10-15 часова, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Асистент за ужу научну област 
Астрофизика

на одређено време од 36 месеци 

УСЛОВИ: студент докторских студија, који је 
студије првог и другог степена завршио са укуп-
ном просечном оценом најмање 08,00 или VII/2 
степен стучне спреме, академски назив магис-
тар наука. Ближи услови за избор су утврђе-
ни чл. 84. Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2017 - др. закон и 

73/2018) и чланом 91. Статута Математичког 
факултета. Приликом конкурисања потребно 
је поднети: молбу, биографију, оверену копију 
дипломе и уколико кандидат поседује и спи-
сак научних радова и сепарате истих. Молбе 
са потребним документима могу се доставити 
Факултету или лично предати у Секретаријат 
Факултета, на горе наведену адресу, сваког 
радног дана од 10 до 15 часова, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”
11000 Београд

Услед техничке грешке у публикацији „Посло-
ви” бр. 883 од 27.05.2020. године поновљен је 
оглас ОШ „Деспот Стефан Лазаревић” који је 
већ објављен у публикацији 22.05.2020. у броју 
882. Овим путем се извињавамо оглашивачу и 
кандидатима, а оглас објављен 27.05.2020. се 
поништава у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”
11050 Београд, Учитељска 58

Наставник енглеског језика
са 90% радног времена

Наставник историје
са 60% радног времена

Наставник хемије
са 70% радног времена

Наставник географије
са 60% радног времена

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 одговарајуће високо образовање: 
(1) стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких науке; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четери године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005 године. 
Лице из тачке 1. подтачка 2. овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицама; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изрчена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 

са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат поред 
кратких биографских података треба да доста-
ви: попуњен и одштампан пријавни формулар 
са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; доказ о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија не 
старија од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених издат на прописаном обрасцу са холо-
грамом; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, не старије од 
шест месеци; доказ о неосуђиваности прибавља 
сам кандидат и саставни је део пријаве на кон-
курс. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад доставља само онај кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Ћирило и Методије”, Учитељска 58, 
11000 Београд, са назнаком „За конкурс”, у року 
од осам дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
тел. 011/3473-503, 2884-265.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”

11080 Земун, Призренска 37

Чистачица
у посебним условима

4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кан-
дидат треба да испуни услове у складу са чла-
ном 139. ст. 1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19, 6/20) и у складу са Правилником о 
организацији и систематизацији радних мес-
та у ОШ „Сава Јовановић Сирогојно” и то: 1) 
одговарајуће образовање за рад на радном 
месту чистачице у посебним условима: заврше-
на основна школа; 2) да 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 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, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су 
саставни део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и техонолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Посебни услови рада: у школи за ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом.
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја - део Ново на сајту) - кандидати 
достављају уз пријаву; оверену фотокопију 
дипломе, сведочанства или уверења о заврше-
ној основној школи / осмом разреду основне 
школе (не старије од 6 месеци) - кандидати 
достављају уз пријаву; извод из матичне књи-
ге рођених (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија) - кандидати достављају уз 
пријаву; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена копија). 
Кандидати достављају уз пријаву: доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за напред наведена кривична дела, извод 
из казнене евиденције, прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлеж-
не полицијске управе (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена копија) - кандидати 
достављају уз пријаву. 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 одго-
варајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика. 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 са изабраним кан-
дидатом. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Пре доношења 
одлуке о избору, кандидати који су изабрани у 
ужи избор, чије су пријаве благовремене, пот-
пуне и уз које су приложени сви потребни дока-
зи који испуњавају услове упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака, у року од 8 дана, о чему ће 
кандидати бити обавештени на контакт телефо-
не које су навели у пријавама. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријавни формулар са докумен-
тацијом доставити лично у секретаријат шко-
ле или слати препорученом поштом на адресу: 
Призренска 37, Земун. Документа се по окон-
чању конкурса не враћају кандидатима. Ове-
рена фотокопија јесте фотокопија оригиналног 
документа која се оверава код јавног бележни-
ка. Изузетно, у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управама као повереним пословима. Лице које 
достави неоверене копије сматраће се да је 
доставило непотпуну документацију. Благовре-
меном пријавом сматраће се она пријава која 
је предата у року утврђеном конкурсом. Пот-
пуном пријавом сматраће се она пријава која 
у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове означене у кон-
курсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. 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).

Дефектолог наставник
у посебним условима

7 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), канди-
дат треба да испуни услове у складу са чланом 

139. ст. 1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 
10/19, 6/20), без обзира на радно искуство и пол 
и то: 1) одговарајуће образовање из чл. 140. и 
142. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 
- др. закони, 10/19, 6/20) и то: 1) да је стекао 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије): (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; да има степен и 
врсту образовања у складу са чланом 3. став 1. 
и 3. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 17/2018); обавезно обра-
зовање лица из члана 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20) 
је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској 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 прак-
се у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова. Наставник који је у току сту-
дија положио испит из педагогије и психологије 
или положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 
142 ст. 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18 - др. закони, 10/19, 6/20). Кандидат који 
нема образовање из члана 142 ст. 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19, 6/20), 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; 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије, 
5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Посебни 
услови рада: у школи за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техо-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да приложе следећудокументацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - део Ново на сајту) - кандидати дос-
тављају уз пријаву; оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о завршеном образовању (не 
старије од 6 месеци) - кандидати достављају 
уз пријаву; извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци, оригинал или овере-
на копија) - кандидати достављају уз пријаву; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена копија) - кандидати 
достављају уз пријаву; доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене еви-
денције, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена копија) - кандидати достављају уз 
пријаву; доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик, у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. 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 са изабраним кандидатом. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Пре доношења одлуке о избо-
ру, кандидати који су изабрани у ужи избор, 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази који испуња-
вају услове упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака у 
року од 8 дана о чему ће кандидати бити оба-
вештени на контакт телефоне које су навели 
у пријавама. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријавни формулар са документацијом достави-
ти лично у секретаријат школе или слати пре-
порученом поштом на адресу: Призренска 37, 
Земун. Документа се по окончању конкурса не 
враћају кандидатима. Оверена фотокопија јесте 
фотокопија оригиналног документа која се ове-
рава код јавног бележника. Изузетно, у градови-
ма и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повереним 
пословима. Лице које достави неоверене копије 
сматраће се да је доставило непотпуну доку-
ментацију. Благовременом пријавом сматраће 
се она пријава која је предата у року утврђе-
ним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се 
она пријава која у прилогу садржи документа 
којима кандидат доказује да испуњава услове 
означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о лично-
сти („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба 
да испуњава и услове утврђене у чл. 139. ст. 1. 
тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20) и у 
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складу са Правилником о организацији и систе-
матизацији радних места у ОШ „Сава Јовановић 
Сирогојно”, и то: 1. одговарајуће образовање и 
то: средње образовање, IV степен стручне спре-
ме; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
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 кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену 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-вас-
питни 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. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и техонолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Посебни услови рада: у школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - део Ново на сајту) - кандидати дос-
тављају уз пријаву; оверену фотокопију дипло-
ме, сведочанства или уверења о завршеном 
образовању (не старије од 6 месеци) - канди-
дати достављају уз пријаву; извод из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверена копија) - кандидати достављају 
уз пријаву; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена копија) - кан-
дидати достављају уз пријаву; доказ да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
напред наведена кривична дела, извод из каз-
нене евиденције, прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија) - кандидати достављају уз 
пријаву. 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 високош-
колске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Лекарско уверење, којим се 
потврђује да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, подноси се пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе. Пре доношења одлуке о избору, 
кандидати који су изабрани у ужи избор, чије 
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака, у 
року од 8 дана, о чему ће кандидати бити оба-
вештени на контакт телефоне које су навели 
у пријавама. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријавни формулар са документацијом достави-
ти лично у секретаријат школе или слати пре-
порученом поштом на адресу: Призренска 37, 
Земун. Документа се по окончању конкурса не 
враћају кандидатима. Оверена фотокопија јесте 

фотокопија оригиналног документа која се ове-
рава код јавног бележника. Изузетно, у градови-
ма и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повереним 
пословима. Лице које достави неоверене копије 
сматраће се да је доставило непотпуну доку-
ментацију. Благовременом пријавом сматраће 
се она пријава која је предата у року утврђеном 
конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се она 
пријава која у прилогу садржи документа којима 
кандидат доказује да испуњава услове означене 
у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. 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).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

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

калкулације

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 Технологија 

анималних производа

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 Пестициди

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 Исхрана, 
физиологија и анатомија домаћих и 

гајених животиња

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 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 Технолошка 

микробиологија
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 Пољопривредна 

ботаника
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 Агрохемија
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 Физиологија 

гајених биљака
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 Оплемењивање 
воћака и винове лозе

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 Опште 
виноградарство

на одређено време од 5 година

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

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Бео-
граду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Критеријуми за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Пра-
вилником 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 Факулте-
та, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављаних кандидата. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова конкурса: 
биографија, списак радова, дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа да кандидат није под истра-
гом (документа у оригиналу или овереном пре-
пису и не старија од 6 месеци), достављају се 
на адресу: Пољопривредни факултет у Београ-
ду - Земуну, Немањина 6. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Кон-
курс је отворен 15 дана.

ОШ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”
11070 Нови Београд, Добановачка 2а

тел. 011/215-49-75

Наставник информатике и 
рачунарства

са 50% радног времена

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава Законом 
утврђене услове за заснивање радног односа 
сагласно чл. 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних  
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сарадника у основној школи, да има одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мта, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају: ове-
рену копију дипломе о одговарајућем образо-
вању, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), оригинал или оверену копију доказа 
о неосуђиваности правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мта, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за лице 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та 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 служ-
ба 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 проце-
не 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. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима кандидат прибавља пре закључења 
уговора о раду.

ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац

Краља Александра Обреновића 25
тел. 011/8231-366

Наставник хемије

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу 
врсту и степен стручне спреме у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник РС”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 
11/17, 13/18, 7/19, 2/20 и 3/20) и да испуња-
ва услове прописане чл. 139.и 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19 и 6/20). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају следећу докумен-
тацију (оригинал или оверене фотокопије): 
диплому, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, доказ о знању српс-
ког језика уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, доказ о неос-
уђиваности правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнућа, 
за кривична дела давања или примања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од 6 месеци). Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Пријаву на конкурс 
доставити на адресу школе у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„ЗЕМУН”

Земун, Наде Димић 4

Наставник предметне наставе за 
стручне предмете из подручја рада 

електротехника

УСЛОВИ: Кандидат за пријем у радни однос 
мора испуњавати услове прописне чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019): 1) да има 
одговарајуће образовање за наставника пре-
дметне наставе, услови прописани чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања и услови прописани 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада електротехника („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 
4/2018, 13/2018 и 2/2020); 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способноист за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван пра-
воснажном 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 кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик. Докази о испуњености усло-
ва из става 2. тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 2. тач-
ка 2) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја РС, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава са кратком биографијом уз коју 
се прилаже: 1) доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству или 
извод из држављанства), 2) извод из матичне 
књиге рођених, 3) доказ о стеченом образо-
вању, 4) уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренута истрага, 5) доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања, не старије од 6 месеци; 
6) доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том 
језику, пошто се сматра да они познају језик 
на којем се изводи образовно-васпитни рад). 
Све фотокопије докумената морају бити ове-
рене од стране нотара - јавног бележника. Рок 
за пријављивање на оглас је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене пријве, као 
и пријаве са непотпуном и од стране јавног 
бележника неоверном докумнтацијом неће 
бити узете у разматрање. Конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких способ-
ности. Проверу психофизичких способности 
врши надлежна служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака. Прија-
ве доставити лично или поштом на адресу: 
Електротехничка школа „Земун”, Наде Димић 
4, 11080 Земун. Ближе информације о конкур-
су можете добити од секретара школе, тел. 
011/2618-155.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„МАРКО ОРЕШКОВИЋ”
11070 Београд - Нови Београд, Отона 

Жупанчича 30

Исправља се текст огласа објављен у публика-
цији „Послови” 882 од дана 20.05.2020. године 
за пријем у радни однос на неодређено време 
са пуним радним временом, на радном месту 
чистачица - 2 извршиоца, у делу текста који 
се односи на достављање потребне докумен-
тације, тако да сада гласи: Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи и то: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених на прописаном обрасцу са холо-
грамом, уверење да кандидат није осуђиван - 
оригинал (доказ не старији од 6 месеци); уве-
рење да се против кандидата не води кривични 
поступак - оригинал (не старије од 6 месеци) и 
радну биографију (CV). Остали део текста кон-
курса за радно место чистачице остаје непро-
мењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ДУКИЋ”

11000 Београд, Дантеова 52
тел. 011/2971-006

Обавештење о продужењу рока за подно-
шење пријава за конкурс на основу инструк-
ције Министарства просвете науке и технолош-
ког развоја, које је објављено у публикацији 
„Послови” 20.05.2020. године поништава се, 
јер се односи на оглас који није ни објављен. 
Поништење обавештења смо објавили и у 
броју 884 „Послова” са погрешним датумом 
10.03.2020. уместо 20.05.2020. Овим путем се 
извињавамо оглашивачу и кандидатима. 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Обавештење о продужењу рока за подношење 
пријава на конкурс: обавештавају се сви заин-
тересовани кандидати да се продужава рок 
за пријаву на конкурс Универзитета у Бео-
граду - Шумарског факултета, објављен дана 
18.03.2020. године у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање, за пријем 
у радни однос на следећа радна места:

Редовни професор за ужу научну 
област Семенарство, расадничарство 

и пошумљавање

Ванредни професор за ужу научну 
област Примарна прерада дрвета

Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се Служби за правне и опште посло-
ве Шумарског факултета у Београду, Кнеза 
Вишеслава 1, у року од 8 дана од дана објављи-
вања овог обавештења у публикацији „Посло-
ви” и на сајту Националне службе за запошља-
вање, на сајту Факултета и сајту Универзитета 
у Београду. Кандидати који су већ доставили 
пријаве са потребном документацијом на кон-
курс, не треба поново да достављају исте.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕОГРАД”

11210 Београд, Панчевачки пут 39
тел. 011/2712-715

Наставник предмета математика 
и предмета рачунарство и 

информатика

УСЛОВИ: за пријем у радни однос за рад-
но место наставника су прописани чл. 139 
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018-други закони, 10/2019 
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сардника 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, 13/2018).

Чистачица

УСЛОВИ: за пријем у радни однос за радно место 
чистачице су прописани чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-други закони, 
10/2019 и 6/2020). Потребно образовање за рад-
но место чистачице је основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни 
формулар који преузимају са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја - http://www.mpn.gov.
rs - достављају и оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, потврду да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-

шање (не старију од 6 месеци); оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци), оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци), 
доказ да кандидат зна српски језик. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима иза-
брани кандидат доставља приликом закључења 
уговора о раду. Подносе се оверене фотокопије 
или оригинали докумената. Уколико није сте-
као током студирања или након дипломирања 
на високошколској установи изабрани кандидат 
дужан је да у року од једне а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос стекне обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европс-
ким ситемом преноса бодова. Пријава обавезно 
мора бити потписана и садржати контакт кан-
дидата. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
о познавању прописа у установи образовања и 
васпитања, мотивацији и компентенцијама за 
рад са ученицима и познавању наставног пред-
мета. Потребна документа доставити поштом 
или лично на горе наведену адресу, у року од 
8 дана од дана објављивања у листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Доцент за ужу научну област 
Квантна и математичка физика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира и остали услови 
предвиђени Статутом Физичког факултета и 
Правилником о ближим условима за избор у 
звања наставника и сарадника Физичког факул-
тета, а у складу са Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 73/18, 27/18 
- др. закон, 67/19 и 6/20 - др. закон) и Стату-
том и правилницима Универзитета у Београ-
ду. Непостојање сметњи из члана 72. став 4. 
Закона о високом образовању „Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 73/18, 27/18-др. закон, 67/19 и 6/20-
др. закон). Пријава треба да садржи: биогра-
фију, оверену копију дипломе, опис досадашње 
наставне активности, опис досадашње научне 
активности, преглед научних резултата, списак 
наставних и научних публикација, списак цита-
та, најважније публикације и својеручно потпи-
сану изјаву о изворности, доступну на адреси 
http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html. 
Пријаву је потребно доставити у штампаној и 
едитабилној електронској форми (tex или doc 
формат), у складу са темплејтом, који се нала-
зи на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/
UvidJavnosti.html. Пријаву са доказима о 
испуњености услова конкурса доставити Дека-
нату Факултета, на наведену адресу (3. спрат 
соба 652) у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ 
- НАГЛУВЕ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”
11000 Београд, Светозара Марковића 85

Дефектолог наставник
у посебним условима

10 извршилаца

Чистачица
у посебним условима

Стручни сарадник - библиотекар
у посебним условима

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24. став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС) кан-
дидат треба да испуни услове у складу са чла-
ном 139. ст. 1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. зако-
ни,10/19,6/20) без обзира на радно искуство 
и пол и то: 1) одговарајуће образовање из 
члана 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20) и то: 
1) да је стекао високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије): (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 интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из тач-
ке 1) подтачка (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да има степен и врсту обра-
зовања у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник” бр. 17/2018); 
обавезно образовање лица из члана 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19, 6/20) је 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 Европс-
ким системом преноса бодова. Наставник који 
је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из чл. 142. ст. 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18 - др. закони,10/19,6/20). Кан-
дидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - 
др. закони,10/19,6/20), 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: чистачица 
у посебним условима за одговарајуће образо-
вање: завршена основна школа; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора 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 кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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) има 
држављанство Републике Србије, 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова под 
1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Посебни услови 
рада: у школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - део Ново на сајту) - кандидати дос-
тављају уз пријаву, оверена фотокопија дипло-
ме или уверења о завршеном образовању (не 
старије од 6 месеци) - кандидати достављају 
уз пријаву, извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
копија) кандидати достављају уз пријаву; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена копија) -кандидати 
достављају уз пријаву; доказ да кандидат није 
осуђиван за напред наведена кривична дела, 
извод из казнене евиденције, прибавља кан-
дидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена копија) - кан-
дидати достављају уз пријаву. Доказ да кан-
дидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик, у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског 
језика. Лекарско уверење, којим се потврђује 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима, подноси се пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе. Пре доношења одлуке о избору, 
кандидати који су изабрани у ужи избор, чије 
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази који испуња-
вају услове, упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака, о чему ће кандидати бити обавештени на 
контакт телефоне које су навели у пријавама. 
Пријавни формулар са документацијом достави-
ти лично у секретаријат школе или путем пре-
поручене пошиљке на наведену адресу школе. 
Документа се по окончању конкурса не враћају 
кандидатима. Оверена фотокопија јесте фото-
копија оригиналног документа која се оверава 
код јавног бележника. Изузетно, у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повереним 
пословима. Лице које достави неоверене копије 
сматраће се да је доставило непотпуну доку-
ментацију. Благовременом пријавом сматраће 
се она пријава која је предата у року утврђе-
ним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се 
она пријава која у прилогу садржи документа 
којима кандидат доказује да испуњава услове 
означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати. Подаци који 

се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

ОШ „ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА”
11030 Београд, Николаја Гогоља 40

тел. 011/3542-118, 011/4084-618
e-mail: fica@fica.edu.rs

Наставник физичког васпитања
са 85% радног времена

Наставник математике и 
информатике

са 99% радног времена

Наставник српског језика
са 55 % радног времена

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Кандидат 
за радно место наставника треба да испуњава 
услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има одго-
варајуће образовање према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 15/2013,11/2016, 2/2017,11/2017, 13/2018 
и 7/2019): за наставника физичког васпитања, 
наставника математике и информатике, настав-
ника српског језика: а) да поседује диплому, 
односно уверење о стеченом високом образо-
вању; б) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу уз 
пријаву на конкурс: кратку биографију; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми или уверења о стеченом високом обра-
зовању, ако диплома није уручена; уверење 
о неосуђиваности; уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење (потврду) о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту. Канди-
дат који буде изабран дужан је да пре закљу-
чења уговора о раду достави лекарско уверење. 
Пријаве слати на адресу ОШ „Филип Кљајић 
Фића”, Николаја Гогоља 40, 11030 Београд, 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 теле-
фон: 011/3542-118,011/4084-618.

ОШ „АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”
11194 Рушањ, Школска 7

тел. 011/800-406

Дипломирани економиста за финансијско-рачу-
новодствене послове

УСЛОВИ: може бити примљен кандидат који 
испуњава услове из члана 24. 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) и чланом 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18-др. закони, 10/201 и 6/2020), поседује 
одговарајуће високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким сту-
дијама, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова и радних задатака у ОШ „Аца Мило-
сављевић” Београд - Рушањ: поседује психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад, најмање две године радног искуства 
на пословима дипломираног економисте за 
финансијско рачуноводствене послове-буџетско 
рачуноводтво. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Сви 
конкурси који су започети пре доношења одлу-
ке о проглашењу ванредног стања („Службени 
гласник РС” бр. 29/20) која је ступила на снагу 
15. марта 2020. године, настављају се тамо где 
су прекинути у моменту проглашења ванредног 
стања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: 1) попуњени 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, са одштампаним пријавним 
формуларом, 2) доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених) не старији од шест 
месеци; 3) оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; 4) доказ 
о знању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад /осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику, 
5) уверење о неосуђиваности, 6) фотокопију 
личне карте. Уверење о здравственом стању 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Комисија утврђује испуњеност услова за пријем 
у радни однос из члана 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати 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 посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
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за рад са децом у ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима у прос-
торији школе, с тим да ће кандидати бити оба-
вешетени о датуму и времену разговора преко 
телефона или адресе који су навели у пријави 
и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пријаве треба послати на адре-
су: Школска 7, Београд-Рушањ са назнаком „За 
конкурс”, у затвореној коверити или непосредно 
у секретаријату школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 011/8000-406. 

Чистачица

УСЛОВИ: може бити примљен кандидат који 
испуњава услове из члана 24. 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) и чланом 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18 - др. закони, 10/201 и 6/2020), поседује 
одговарајуће основно образовање Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова 
и радних задатака у ОШ „Аца Милосављевић” 
Београд-Рушањ: поседује психичке, физичке 
и здравствене способности 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 полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1) попуњен пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, са 
одштампаним пријавним формуларом, 2) доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених) не старији од шест месеци; 3) ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; 4) доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику), 5) уверење 
о неосуђиваности, 6) фотокопију личне кар-
те. Уверење о здравственом стању прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Комисија 
утврђује испуњеност услова за пријем у радни 
однос из члана 139.Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати 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 комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом у ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима у просторији школе, 
с тим да ће кандидати бити обавешетени о 
датуму и времену разговора преко телефона 
или адресе који су навели у пријави и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандида-

тима. Пријаве треба послати на адресу: Школ-
ска 7, Београд-Рушањ са назнаком „За конкурс”, 
у затвореној коверити или непосредно у секре-
таријату школе. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 011/8000-406. 

МУЗИЧКА ШКОЛА
„МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”

11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27а
тел. 011/8121-249

Наставник солфеђа
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати за радно место наставника 
треба да испуњавају услове из члна 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
и то да: а) да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140. и 142. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним и уметничким школама 
подручју рада Култура, уметност и јавно инфор-
мисање („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” број 16/15, 1 и 2/17, 9/2019; б) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у прородици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из гурпе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију као и непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; г) 
да има држављанство Републике Србије; д) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова из тачке а), в), г) и д) достављајусе уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тач-
ке б) ове одлуке прибављају се пре закључења 
уговора о раду. Кандидат за радно место рефе-
рента за правне, кадровске и административне 
послове треба да испуњава следеће услове у 
погледу стручне спреме: а) гимназија, прав-
но биротехничка школа; б) да има психичку, 
физичку и здравствену соособност за рад са 
децом и уленицима; в)да није осуђиван правос-
нажном 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 при-
мање мита или двање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утравђено дискриминаторно понашање; г) да 
има држављанство Републике Србије. Канди-
дат за радно место чистачице треба да поседује 
основно образовање и испуњавање услова као 
у претходном ставу. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1. попуњен и одштампан пријав-
ни формулар; 2. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3. доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, односно уверење да 
су у току студија положили испите из педаго-
гоје и психологије или доказ дасу положили 

испит за лиценцу (у складу са чл. 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања); 4. 
доказ из казнене евиденције МУП-а да канди-
дат није осуђиван за кривична дела неведена у 
условима из чл. 139 Закона (оригинал или ове-
рена фотокопија); 5. уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); 6. доказ 
одговарајуће високошколске установе о позна-
вању језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад, уколико образовање није стечено 
на српском језику; 7. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
8. доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима иза-
брани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Пријаве доставити лично или 
на адресу: Музичка школа „Марко Тајчевић”, 
Бранка Радичевића 27а, 11550 Лазаревац. Бли-
жа обавештења о конкурсу могу се добити код 
секретара школе од 9.00 часова до 14.00 часо-
ва, на телефон: 011/8121-249. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
неуке и технолошког развоја (http:// www.mpn.
gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc), кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”.

ГРАФИЧКА ШКОЛА
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 19

тел. 011/2696-931

Наставник практичне наставе
са 50% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати за наставнике треба да 
испуњавају услове прописане чл. 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања: 
1) да имају одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Хемија, неметали и гра-
фичарство, односно Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама, 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3) да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 4) 
да имају држављанство Републике Србије, 5) 
да знају српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Докази о испуњености услова из т. 1, 3, 4 
и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ 
о испуњености услова из т. 2 пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс, кан-
дидати поред биографије треба да приложе 
(у оригиналу или оверене копије): дипломе о 
стеченом образовању, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, доказ о  
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неосуђиваности (уверење из евиденције МУП-а 
да није осуђиван за наведена кривична дела 
- не старије од 6 месеци и уверење из суда 
да није покренут кривичну поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању 
притвора - не старије од 6 месеци). У поступ-
ку одлучивања о избору наставника комисија 
врши избор кандидата које упућује на прет-
ходну проверу психофизичких способности за 
рад са ученицима које врши надлежна служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Лекарско уверење као доказ дос-
тавља кандидат који буде изабран пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве слати на наведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс”.

ОШ „ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179

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

Наставник техничког и 
информатичког образовања и 

технике и технологије
са непуним радним временом 80%

Наставник математике
са непуним радним временом 66,66%

Наставник физике
са непуним радним временом 90%

Наставник српског језика
са непуним радним временом 94,44%

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са непуним радним временом 80%

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене чланом 139. и чланом 140. став 1. и 
став 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије” број 88/2017, 27/2018, 10/2019) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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), 
тј. поседује одговарајуће виско образовање 
у смислу чл. 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, за наставника, вас-
питача и стручног сарадника и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник Републике Србије - Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018); поседује 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, поседује држављан-
ство Републике Србије, зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са Законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да поднесе: извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија, не старија од 6 месеци), уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 

фотокопија, не старије од 6 месеци), лекар-
ско уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (оригинал или оверену фотокопију), 
оверен препис/ фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на тим језицима); доказ о неос-
уђиваности 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 наставника, уко-
лико поседује (није обавезно). Уз горенаведе-
ну документацију кандидат је дужан да попу-
ни и достави и пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке 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. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве на конкурс неће 
се разматрати. Пре доношења одлуке о избо-
ру кандидата, кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Пријаве достављати лично или путем поште на 
адресу: Основна школа „Грабовац” из Грабовца, 
Нема улице бр. 179, 11508 Грабовац, са наз-
наком „За конкурс за радно место наставника 
физичког и здравственог васпитања (настав-
ника математике/наставника српског језика/
наставника техничког и информатичког обра-
зовања и технике и технологије/наставник 
физике)”. 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.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА 
ГИМНАЗИЈА КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Кувар/ица
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме угости-
тељске струке; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад; да лице није осуђивано 
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 или злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; знање српс-
ког језика. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и достављање докумен-
тације која није у складу са наведеним, неће се 
узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати 
на адресу: Прва спортска кошаркашка гимна-
зија - Колеџ Београд, Стјепана Супанца 15а, 
11250 Железник, Београд или на имејл-адре-
су: office@koledz-beograd.edu.rs у скенираној 
форми.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11250 Београд - Железник, Југословенска 4

тел. 011/6571-020

Наставник предметне наставе - 
историја

са непуним радним временом 55%

УСЛОВИ: да поседује одговарајућег образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способности за рад са децом и ученици-
ма; није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: 1) попуњени пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, са одштампаним пријавним фор-
муларом; 2) биографија кандидата; 3) потврда 
о радном искуству; 4) уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија не старије од 
6 месеци); 5) оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; 6) за 
наставнике оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим за приправни-
ке и друга лица која могу засновати радни однос 
без положеног одговарајућег испита); 7) уколи-
ко поседују учесници конкурса за радно место 
наставника, достављају оригинал или оверену 
фотокопију исправе којом диказују да имају 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској 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; 8) доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију (уверење МУП-а, не старије од 30 дана од 
дана објављивања конкурса); 9) доказ да лице 
није процесуирано због дискриминације (потвр-
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да повреника за заштиту равноправности); 10) 
извод из матичне књиге рођених (за кандидате 
који су променили презиме односно име после 
издавања дипломе), 11) доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (оригинал или оверена 
фотокопија лекарског уверења); 12) 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 обављеног разговор са кандидатима који 
испуњавају прописане услове и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Прија-
ве треба послати на адресу: Техничка школа 
у Београду - Железнику, Југословенска 4, ПАК 
172112. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Техничке школе, на 
имејл-адресу: sekretar@tszeleznik.edu.рс и пре-
ко телефона 011/6571-020. 

ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Директор
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 
1. и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18- 
др.закони, 10/2019 и 6/20), да има одговарајуће 
образовање предвиђено чланом 140. ст. 1 и ст. 
2 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има дозволу за рад - лиценца (поло-
жен стручни испит за наставника, педагога или 
психолога); да има обуку и положен испит за 
директора установе; да има најмање 8 година 
рада у школи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично деле за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривлчна дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (прибавља школа службеним путем); да 
има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Биографију слати искључиво 
на имејл-адресу: konkurs@boskovic.edu.rs, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа, а канди-
дати који уђу у ужи избор накнадно ће достави-
ти осталу потребну документацију.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”

11050 Београд, Милића Ракића 1
e-mail: stevansi@eunet.rs

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

Наставник математике

Наставник информатике

Наставник српског језика
са 80% радног времена

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

Чистачица

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из чл. 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: 1. одговарајуће 
образовање: кандидати под 1, 2, 3 и 4 треба 
да имају одговарајуће образовања у складу 
са чл. 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Кандидат под 5. 
треба да има одговарајуће високо образовање 
из области економских наука: 1) на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Кандидати под 
6. треба да имају основно образовање; 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик. Услов да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима доказује се лекарским уверењем 
које изабрани кандидат доставља накнадно, 
пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидати су приликом пријаве 
на конкурс у обавези да доставе: попуњен 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете); 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; извод из казне-
не евиденције при надлежној ПУ МУП-а или 
оверену фотокопију (не старији од 6 месе-
ци); уверење о држављанству РС или овере-
ну фотокопију (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених са холограмом или 
оверену фотокопију; доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на језику на ком се остварује 
образовно-васпитни рад). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. У току 
трајања поступка одлучивања о избору кан-
дидата, Конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата, који се у року од 8 дана од дана 
истека рока за подношење пријава упућују 
на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавештени. 
Одлуку о избору кандидата доноси Конкурсна 
комисија након обављеног разговора са кан-
дидатима који испуњавају прописане услове 
и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Пријаве на конкурс доста-
вити путем поште на адресу: Основна школа 
„Стеван Синђелић”, Милића Ракића 1, 11050 
Београд са назнаком: „Пријава на конкурс за 
посао”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе путем телефона: 
011/347-4075 или на имејл: stevansi@eunet.rs.

ПУ „МУДРИЦА И ДОБРИЦА”
11253 Београд, Сремчица

Београдска 325
тел. 065/2208-416

e-mail: mudicaidobrica@gmail.com

Кувар

УСЛОВИ: пожељно али није неопходно рад-
но искуство. Контакт са послодавцем можете 
остварити позивом на број: 065/2208-416 или 
слањем биографије на e-mail: mudricaidobrica@
gmail.com

Васпитач

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме.

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станкова 2

тел. 011/2403-525, 2401-733
a-mail: gradjevinska@sbb.rs

Наставник теоријске наставе, област 
грађевинарство

Наставник теоријске наставе, област 
електротехника

са непуним радним временом  
32 сата недељно

Наставник теоријске наставе, област 
електротехника

са непуним радним временом  
26 сати недељно

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 
24. став 1. Закона о раду, кандидат треба да 
испуњава услове прописане чл. 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања: да 
има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140. и 142. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: за радно место под 
1. - Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
геодезија и грађевинарство. За радно место под 
2. и 3. - Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Електротехника; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену 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 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. 

Референт за правне кадровске и 
административне послове

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са непуним радним временом  

од 20 сати недељно

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 
24. став 1. Закона о раду, кандидат треба да 
испуњава услове прописане чл. 139. Закона о 
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основама система образовања и васпитања: 
1) да има одговарајуће образовање - средње 
образовање (прописано чл. 17. тачке 9. и 10. 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Грађевинској школи); 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са попуњеним и одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 3, 4, и 5 (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику) подносе се уз пријаву на конкурс, 
а доказ о испуњености услова из тачке 2) пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству не старије од шест месеци, ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених издатог на прописаном обрасцу 
са холограмом, оригинал или оверену фотокопију 
уверења МУП-а о неосуђиваности, не старије од 
6 месеци. Пријаве слати на горе наведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања, са 
назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање.

ФАРМАЦЕУТСКО-
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ШКОЛА

Београд, Донска 27-29
тел. 011/304-7812, 011/304-7814

e-mail: farmafizio@sbb.rs

Наставник фармацеутске групе 
предмета

Наставник математике

Наставник групе физиотерапеутских 
предмета (вежбе)

Секретар школе

Наставник предметне наставе 
медицинске групе премета (теорија)

са 73 одсто радног времена

Наставник српског језика и 
књижевности

са 72 одсто радног времена

Наставник фармацеутске групе 
предмета

са 55 одсто радног времена

Наставник биологије
са 50 одсто радног времена

Наставник енглеског језика
са 55 одсто радног времена

Наставник групе козметичких 
предмета (вежбе)

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима пропи-
саним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање - у складу са чл. 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
насатвника у стручним школама у подручју 
рада Здравство и социјална заштита) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања из 
општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но 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 и родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен фор-
мулар (налази се на сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја) доставити: 
писану биографију, оверену копију дипломе о 
стеченој стручној спреми (не старије од 6 месе-
ци), оверену копију или оригинал уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), оверена копија или оригинал 
извода из матичне књиге рођених (не ста-
рије од 6 месеци), потврду о некажњавању 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 
месеци), очитану личну карту. Доказ о знању 
српског језика, на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику. Пријава на конкурс мора садржати 
актуелни број телефона и тачну адресу пре-
бивалишта кандидата. 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. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Пријаве са 
документима којима се доказује испуњеност 
услова конкурса доставити на адресу: Фарма-
цеутско-физиотерапеутска школа у Београду, 
Донска 27-29, Београд - Звездара, у затворе-
ној коверти са назнаком „За конкурс” и назна-
ком за које радно место се подноси пријава на 
конкурс, путем поште или лично у канцеларију 
секретара школе од 08.00 до 14.00 часова, рад-
ним данима. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 8 дана од дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОШ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
11080 Земун, Призренска 37 

Дефектолог наставник
у посебним условима

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС” број: 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидати морају да испуњавају услове про-
писане чланом 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020) и то: 1) одговарајуће образовање из 
члана 140, 141. и 142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019, 
27/2018-др. закон и 6/2020-даље Закон): 1) да 
је стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије): (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та; да има степен и врсту образовања у складу 
са чланом 3. став 1. и 3 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
17/2018); обавезно образовање лица из члана 
140. 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 најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европс-
ким 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 
образовање из чл. 142 ст. 1 Закона. Кандидат 
који нема образовање из члана 142 ст. 1 Зако-
на 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; 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије, 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су сас-
тавни део пријаве на конкурс, а доказ под тач-
ком 2) прибавља се пре закључења уговора о 
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раду. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да приложе следећу документацију: попуњен и 
одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја - део 
Ново на сајту), биографију (CV), доказ о одго-
варајућем образовању (оверен препис (копију) 
дипломе или уверења о завршеном образовању 
- не старије од 6 месеци), уверење о неосуђива-
ности - извод из казнене евиденције, прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена копија), уверење 
о држављанству (оверена копија или оригинал, 
да није старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија, 
да није старије од 6 месеци). Доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику. Оверена фотокопија јесте фото-
копија оригиналног документа која се оверава 
код јавног бележника. Изузетно, у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повереним 
пословима. Лице које достави неоверене копије 
сматраће се да је доставило непотпуну доку-
ментацију. Благовременом пријавом сматраће 
се она пријава која је предата у року утврђе-
ним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се 
она пријава која у прилогу садржи документа 
којим кандидат доказује да испуњава услове 
означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложе-
ни сви потребни докази који испуњавају услове 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кан-
дидати бити обавештени на контакт телефоне 
које су навели у пријавама. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Доказ о здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључивања уговора 
о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће узимати у обзир. Документа 
се по окончању конкурса не враћају кандида-
тима. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ 
„Радивој Поповић”, 11080 Земун, Призренска 37, 
са назнаком „За конкурс за радно место дефе-
ктолог наставник у посебним условима”.

Чистачица
у посебним условима

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС” број: 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) 
кандидати морају да испуњавају услове про-
писане чланом 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020) и Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Радивој Поповић”, 
и то да: 1) одговарајуће образовање - заврше-
на основна школа, 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 полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије, 5) 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 тачком 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да приложе следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - део Ново на сајту), биографију (CV), 
доказ о одговарајућем образовању (оверен 
препис (копију) дипломе/сведочанства/уве-
рења о завршеном образовању - не старије од 
6 месеци), уверење о неосуђиваности - извод 
из казнене евиденције, прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлеж-
не полицијске управе (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена копија), уверење о 
држављанству (оверена копија или оригинал-да 
није старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија 
да није старије од 6 месеци). Доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику. Оверена фотокопија јесте фото-
копија оригиналног документа која се оверава 
код јавног бележника. Изузетно, у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повереним 
пословима. Лице које достави неоверене копије 
сматраће се да је доставило непотпуну доку-
ментацију. Благовременом пријавом сматраће 
се она пријава која је предата у року утврђе-
ним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се 
она пријава која у прилогу садржи документа 
којим кандидат доказује да испуњава услове 
означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложе-
ни сви потребни докази који испуњавају услове 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кан-
дидати бити обавештени на контакт телефоне 
које су навели у пријавама. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Доказ о здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључивања уговора 
о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће узимати у обзир. Документа 
се по окончању конкурса не враћају кандида-
тима. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ 
„Радивој Поповић”, 11080 Земун, Призренска 37, 
са назнаком „За конкурс за радно место чиста-
чица у посебним условима”.

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС” број: 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) 
кандидати морају да испуњавају услове про-

писане чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020) 
и Правилником о организацији и системати-
зацији послова у ОШ „Радивој Поповић”, и то 
да: 1) одговарајуће образовање - трећи сте-
пен стручне спреме - кувар, 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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) има 
држављанство Републике Србије, 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова под 
1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар (налази се на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - део Ново на сајту), био-
графију (CV), доказ о одговарајућем образо-
вању (оверен препис (копију) дипломе о завр-
шеном образовању - не старије од 6 месеци), 
уверење о неосуђиваности - извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена копија), уверење о држављанству 
(оверена копија или оригинал-да није старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија да није старије 
од 6 месеци). Доказ о знању српског језика 
достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. Ове-
рена фотокопија јесте фотокопија оригиналног 
документа која се оверава код јавног бележни-
ка. Изузетно, у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управама као повереним пословима. Лице које 
достави неоверене копије сматраће се да је 
доставило непотпуну документацију. Благовре-
меном пријавом сматраће се она пријава која је 
предата у року утврђеним конкурсом. Потпуном 
пријавом сматраће се она пријава која у прило-
гу садржи документа којим кандидат доказује 
да испуњава услове означене у конкурсу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, чије су пријаве благовремене, потпуне и 
уз које су приложени сви потребни докази који 
испуњавају услове упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће кандидати бити обавеште-
ни на контакт телефоне које су навели у прија-
вама. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку, у складу са Законом 
о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС”, бр. 87/18). Доказ о здравственој способ-
ности доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључивања уговора о раду. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у обзир. Документа се 
по окончању конкурса не враћају кандидатима.  
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Наука и образовање

Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Ради-
вој Поповић”, 11080 Земун, Призренска 37, са 
назнаком „За конкурс за радно место кувар”.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
11147 Београд, Црвено барјаче 6

e-mail: osnovnaskola@miroslavantic.edu.rs
тел. 011/2399-109

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стру-
чне спреме економског или правног смера 
и знање рада на рачунару, у складу са Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Мирослав Антић” и услови про-
писани чланом 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и то: 1. да има 
одговарајуће образовање, 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима, 3. да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање З месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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. да 
има држављанство Републике Србије, 5. да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз одштампан и попуњен 
пријавни формулар (који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја) и кратку биогра-
фију кандидати достављају установи следеће 
доказе о испуњености услова: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о неосуђиваности у складу са чланом 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал или овере-
на копија, не старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверена копија 
не старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија). 
Доказ о знању српског језика доставља канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности доставља кандидат 
који буде изабран и то пре закључења уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата који се упућују на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих постуа-
пака. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лич-
но или слати на адресу: ОШ „Мирослав Антић”, 
Црвено барјаче 6, 11147 Београд.

ПУ „ПАМЕТНИЦА ДИПЛОМАТ”
11030 Београд, Београдског батаљона 123

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

Васпитач
3 извршиоца

Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: Пожељно је да се кандидати налазе 
минимум 6 месеци на евиденцији НСЗ. Контакт 
са послодавцем можете остварити позивом на 
број: 062/806-2291 или слањем радне биогра-
фије на e-mail: jelena.cuk.pedagog@gmail.com

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ  
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Београд

1. Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Цртање и сликање
на период од пет година

2. Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Историја уметности

на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица 
која испуњавају услове прописане Законом о 
високом образовању, Минималним условима 
за избор у звања наставника и сарадника на 
универзитету донете од старане Националног 
савет за високо образовање и општим актима 
Универзитета уметности у Београду и Факулте-
та примењених уметности у Београду. Учесни-
ци конкурса подносе: пријаву на конкурс у три 
штампана примерка, оверену фотокопију или 
оверен препис дипломе у једном примерку, уве-
рење надлежног органа да правоснажном пре-
судом није осуђен за кривично дело против пол-
не слободе, фалсификовања јавне исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској уста-
нови (члан 72. став 4. Закона о високом образо-
вању), радну биографију на прописаном обрасцу 
2 (са сајта Факултета) у три штампана примерка, 
електронску форму обрасца 2 на једном CD-у, 
пет до 10 оригиналних радова и пројеката дос-
тављених, у електронској форми на 4 CD-а, за 
ужу уметничку област Цртање и сликање, пот-
писани списак радова приложених у електрон-
ској форми и приложене документације и у три 
примерка. Образац 2 и Минимални услови за 
избор у звање наставника и сарадника у пољу 
уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и 
у пољу техничко-технолошких наука на Факул-
тету примењених уметности у Београду (бр. 
03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., 
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 Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Документација и радови 
подносе се Правној служби Факултета примење-
них уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, 
у термину од 10 до 13 часова. За додатне инфор-
мације контакт тел. 060/520-7721.

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА  
У БЕОГРАДУ

На основу члана 54 и 55 Закона о државним 
службеницима („Сл. гласник РС” бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 
- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/14, 94/17 и 
95/18), и Закључка Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-4192/2020 од 26.05.2020. г., оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем у радни однос на 

неодређено време

Орган у коме се попуњава радно место: 
Правосудна академија у Београду, ул. Тера-
зије бр. 41, Београд

Радна места која се попуњавају: 

1. Саветник за опште, правне и 
кадровске послове

1 извршилац

Опис послова радног места: Обавља посло-
ве који се односе на унутрашњу организацију 
Академије; спроводи примену закона и пропи-
са везаних за рад Академије; спроводи поступ-
ке јавних набавки; ажурира базу администра-
тивних и техничких података, припрема нацрт 
унутрашњих, општих и појединачних аката Ака-
демије; обавља послове у вези са радним одно-
сом запослених, ментора, сталних предавача, 
а у вези са остваривањем права и обавеза из 
радног односа и обавља осталу кадровску еви-
денцију; брине о остваривању права и обавеза 
корисника почетне обуке; прати прописе, врши 
надзор над административним пословима, и 
врши друге послове по налогу директора, заме-
ника директора, начелника и секретара Право-
судне академије.

Oпшти услови за запослење: Учесник конкур-
са мора бити пунолетан и имати држављанство 
Републике Србије, да му 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.

Посебни услови: Висока стручна спрема, правни 
факултет или други факултет друштвених нау-
ка, дипломске академске студије или основне 
академске студије, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање једног светског 
језика, познавање рада на рачунару.

2. Саветник за правну и 
административну подршку

1 извршилац

Опис послова радног места: Стара се о при-
мени закона и прописа везаних за рад Акаде-
мије; предлаже нацрт унутрашњих, општих и 
појединачних аката надлежним телима Ака-
демије; припрема организацију активности на 
пружању стручне и административне подршке 
у циљу функционисања Управног одбора и Про-
грамског савета; стара се о вођењу и чувању 
записника са седница, о вођењу и чувању одлу-
ка ових органа; стара се за обављање послова 
на праћењу извршења активности по донетим 
одлукама и препорукама Управног одбора и 
Програмског савета; учествује у изради плано-
ва за функционисање одељења и води рачу-
на о њиховој реализацији; организује размену 
података са другим институцијама; стара се о 
реализацији плана активности; обавља и дру-
ге послове по налогу начелника, секретара, 
директора и заменика директора.

Oпшти услови за запослење: Учесник конкур-
са мора бити пунолетан и имати држављанство 
Републике Србије, да му 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.

Посебни услови: Висока стручна спрема, правни 
факултет или други факултет друштвених нау-
ка или организационих наука, дипломске ака-
демске студије или основне академске студије, 
најмање три године радног искуства у струци, 
познавање једног светског језика, познавање 
рада на рачунару.

Место рада: Правосудна академија у Београду, 
ул. Теразије бр. 41, Београд
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Адреса на коју се подносе пријаве: Правосудна 
академија у Београду, ул. Теразије бр. 41, Бео-
град, са назнаком „За јавни конкурс”.

Рок за подношење пријава је осам дана и 
почиње да тече наредног дана од дана када је 
јавни конкурс оглашен у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”.

Пријава на конкурс мора да садржи: име и пре-
зиме учесника, датум и место рођења, ЈМБГ, 
адреса становања, контакт телефон или е-маил 
адреса.

Уз пријаву на конкурс учесник је дужан да дос-
тави и следеће доказе у оригиналу или овере-
ној фотокопији: диплому о стеченом високом 
образовању, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), уверење да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци и уве-
рење да против учесника конкурса није покре-
нута истрага или подигнута оптужница (не ста-
рије од шест месеци), радну биографију.

Трајање радног односа: радни однос се заснива 
на неодређено време.

Провера оспособљености, знања и вештина 
кандидата: У изборном поступку оспособље-
ност, знање и вештине кандидата проверавају 
се усмено.

Време и место провере знања и вештина канди-
дата, чије су пријаве благовремене, потпуне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, 
одредиће се накнадно о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени путем телефо-
на или на други погодан начин.

Контакт телефон: 011/2184-030.

Напомена: Пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или овереним 
фотокопијама - непотпуне пријаве, те неблаго-
времене или неразумљиве пријаве биће одба-
чене.

Овај оглас објављује се на интернет адреси 
Правосудне академије у Београду akademija@
pars.rs, на порталу е- управе, на огласној табли 
Правосудне академије у Београду, на интернет 
адреси и публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БОРА СТАНКОВИЋ”

11000 Београд, Паунова 19а
тел. 011/3983-590

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из чл 24. Закона 
о раду, треба да испуњава услове из чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019): а) да има основно 
образовање/основну школу, б) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) да 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-

ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из чл 24. Закона 
о раду, треба да испуњава услове из чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019): а) да кандидат има 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; б) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) да 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 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за кога није, у складу са зако-
ном,утврђено дискриминаторно понашање; г) 
да има држављанство Републике Србије; д) да 
зна језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар 
потребно је доставити школи: 1) биографске 
податке, односно биографију са адресом и кон-
такт телефоном - CV; 2) оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсти стручне 
спреме (не старије од 6 месеци); за чистачицу 
оригинал или оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи (фотокопија 
да није старија од 6 месеци); за наставника раз-
редне наставе, кандидат који има високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
доставља оверену копију дипломе другог сте-
пена и оверену копију дипломе основних ака-
демских студија; 3) лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (подноси се пре 
закључења уговора о раду); 4) уверење из суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак: донета наредба о спровођењу истра-
ге; покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 
5) уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за наведена кривична дела из члана 
139. став 1. тачке 3. Закона (не старије од 6 
месеци); 6) уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); 7) извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу са 

хологромом (оригинал или оверена фотокопија, 
да није старија од 6 месеци); 8) доказ да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику.

НАПОМЕНА: Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријавни формулар и конкурсом 
тражене доказе о испуњавању услова доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са на горе наведеној адреси, са назнаком: „За 
конкурс за___“. Контакт телефон: 011/3983-590.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА

11000 Београд, Војислава Илића 88

Конкурс објављен 18.03.2020. године у пуб-
ликацији „Послови” бр. 873 поништава се у 
целости за радна места: 1 наставник физике на 
неодређено време са 65% радног времена и 1 
чистачица (спремачица) са пуним радним вре-
меном на неодређено време.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
11000 Београд, Војислава Илића 88

Наставник физике
са 65% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1. одговарајуће високо образо-
вање према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама, стечено: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке 
академске студије), (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 интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из става 
1. тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета.

Чистачица

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

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 при-
мање мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега 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, 
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науке и технолошког развоја кандидати дос-
тављају потребну документацију: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем образо-
вању, 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 одговарјућу психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Пријава са документацијом дос-
тавља се у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу школе: Школа за дизајн 
текстила, Војислава Илића 88, 11000 Београд.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАЈИНЦИ”
11000 Београд, Илије Петровића 12

тел. 011/3940-310

Наставник физике
са 80% радног времена

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): 1) наставник да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника за рад у основној школи („Сл. глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016, 
2/2017 и 3/2017); 2) да има психичку, физич-
ку 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 кривично дело примање мита 
или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Уз пријавни формулар са званичне интер-
нет странице, са биографијом потребно је да 
кандидат достави школи: оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсте струч-
не спреме; доказ о положеном испиту из психо-
логије 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 дис-
циплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова којих најмање по 6 бодова из 
психолошких педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова - издато 
од одговарајуће високошколске установе ориги-
нал или оверена фотокопија; уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија не старија од 6 месецил); извод 
из матичне књиге рођених издат на прописаном 
обрасцу са холограмом (оригинал или оверена 

фотокопија); уколико диплома није издата на 
српском језику, потврду да зна српски језик, за 
лица која нису стекла образовање на српском 
језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе, односно доказ о поло-
женом испиту из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима - лекарско уверење подноси се пре 
закључења уговора о раду. Сва документа се 
прилажу у оригиналу или као оверене фотоко-
пије. Неће се разматрати пријаве које су небла-
говремене, непотпуне, уз које нису приложе-
ни докази који се траже конкурсом као и оних 
кандидата који не испуњавају услове у погледу 
врсте и степена стручне спреме. Пријавни фор-
мулар, биографију, конкурсом тражене доказе о 
испуњавању услова доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на горе наведе-
ну адресу, са назнаком: „За конкурс за радни 
однос”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, путем телефона: 
011/3941-826.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ВОЈВОДА ПУТНИК”

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

Наставник биологије
са 80% радног времена 

Наставник историје
са 70% радног времена 

Наставник географије
са 70% радног времена 

Наставник математике
са 66,66% радног времена 

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања предвиђено чл 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и то одгова-
рајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 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; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (здравствено уверење доставља канди-
дат пре закључења уговора о раду); да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосврнуће, за 
кривично дело примање мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 

са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, и са одштампаним 
попуњеним формуларом достављају следећу 
документацију: 1. оверена фотокопија дипломе 
о стеченом образовању не старија од 6 месе-
ци; 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 месе-
ци; 4. уверење 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 малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 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 човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење из казнене 
евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци), 5. 
доказ да против кандидата није покренут кри-
вични поступак из чл. 139 став 3 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(потврда/уверење надлежног основног суда 
оригинал или оверена фотокопија не старије од 
6 месеци), 6. очитана лична карта или копија 
личне карте и 7. доказ о знању српског језика 
достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. Кан-
дидати 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 запошља-
вања 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 пси-
холошке 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 обављеног разговора са кандидатима. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање, као и фотокопије докуме-
ната које нису оверене од стране надлежног 
органа (јавног бележника, органа градске или 
општинске управе, суда). Пријаве са потребном 
документацијом достављају се лично или пре-
порученом пошиљком на адресу Основне шко-
ле „Војвода Путник” Рипањ, Пут за колонију 12. 
Ближа обавештења могу се добити код секрета-
ра школе на телефон: 011/8650-139.

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
11000 Београд, Јована Суботића 2

Наставник естетског обликовања
са непуним радним временом 80%

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос за су 
следећи: 1) поседовање одговарајућег образо-
вања - стечено високо образовање: (1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета (б) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
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односно стручне области или области педагош-
ких наука, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета (2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидати за наставника естетског 
обликовања морају да имају образовање према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у средњим стручним школама у подручју рада 
Личне услуге („Сл. гласник РС”, бр. 16/2015) и да 
имају следећа звања: професор ликовних умет-
ности дипломирани сликар - професор ликовне 
културе, академски сликар - ликовни педагог, 
дипломирани вајар - професор ликовне културе, 
академски вајар - ликовни педагог, дипломирани 
графички дизајнер - професор ликовне културе, 
академски графичар - ликовни педагог, дипло-
мирани графичар - професор ликовне културе, 
дипломирани уметник фотографије- професор 
ликовне културе, дипломирани уметник нових 
ликовних медија- професор ликовне културе, 
дипломирани графичар визуелних комуникација- 
професор ликовне културе, дипломирани сликар, 
дипломирани вајар, лице са завршеним факул-
тетом примењених уметности, лице са заврше-
ним факултетом ликовних уметности, лице са 
завршеним факултетом примењених уметности 
и дизајна, мастер ликовни уметник, мастер при-
мењених уметности, мастер конзерватор и реста-
уратор, мастер дизајнер; 2) психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и учени-
цима (доказ се подноси пре закључења уговора 
о раду); 3) неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за лице није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 
5) знање српског језика. Кандидати подносе сле-
дећу документацију: 1) одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично 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 родоскврнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну 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 држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија); 5) доказ о 
знању српског језика (кандидати који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику не 
подносе овај доказ); 6) радну биографију. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве са потребном документа-
цијом 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 и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

11050 Београд, Устаничка 246
тел. 011/2890-131, 011/3047-446

Наставник математике
3 извршиоца

Наставник немачког језика

Психолог

Чистачица

УСЛОВИ: за тачке 1-3: Поред општих услова 
прописаних чл. 24 Закона о раду, у радни однос 
може да буде примљено лице које испуњава 
и посебне услове из чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: да има 
одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије); студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне 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 пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; психичку, физичку и здравствену спо-
собнист за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (извод из казнене евиденције МУП-а); 
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услов за тачку 4: завршена 
основна школа прописана Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у школи.

ОСТАЛО: Кандидат уз одштампан попуњен 
пријемни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја на конкурс треба да додтави 
следећу документацију: радну и личну биогра-
фију са адресом и контакт телефоном - ЦВ; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми - овера не ста-
рија од шест месеци; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије и извод из матичне књиге рође-
них, овера не старија од шест месеци; доказ 
о неосуђиваности за наведена кривична дела 
надлежне полицијске управе; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-

наторно понашање, не старије од шест месе-
ци; потврду - уверење о знању српског јези-
ка (уколико образовање није стечено на том 
језику). Лекарско уверење којим се потврђује 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма 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 уче-
ницима коју врши Национална служба за запо-
шљавање. Уколико је већ извршена психолош-
ка 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 осам (8) 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“. Пријаве се достављају непо-
средно или путем поште на адресу ОШ ”Десан-
ка Максимовић”, Устаничка 246, 11000 Београд. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на телефон: 011/2890-131 
и 011/3047-446. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у тазматрање.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

Редовни или ванредни професор 
за научну област Менаџмент и 

продукција позоришта, радија и 
културе - наставни предмето: основне 
академске студије - Програмирање и 
уметничка радио продукција, Радио 
у савременом медијском окружењу, 

Медији масовних комуникација, 
Основе радио продукције; мастер 

академске студије - Теорија и пракса 
дигиталних медија, Дигитална 

трансформација медија и културних 
добара

УСЛОВИ: доктор наука о драмским уметностима 
из области Менаџмент радија.

Редовни или ванредни професор 
за научну област Менаџмент и 
продукција позоришта, радија 
и културе - наставни предмети: 

основне академске студије - Основи 
позоришне продукције, Позоришна 

продукција позоришни модели, 
Позоришна продукција, Менаџмент 
позоришних фестивала, Менаџмент 
људских ресурса; мастер академске 

студије - Менаџмент позоришта 
1 и 2, Развој позоришне публике, 

Менаџмент људских ресурса у 
култури и уметности

УСЛОВИ: доктор наука о драмским уметностима 
из области Менаџмент позоришта.

Редовни или ванредни просефор 
за уметничку област Филмска и 

телевизијска режија

УСЛОВИ: доктор уметности, мастер драмски и 
аудио-визуелни уметник из области Филмске 
и телевизијске режије ФДУ или дипломирани 
филмски и телевизијски редитељ ФДУ.

Редовни или ванредни професор за 
уметничку област Камера

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар умет-
ности, мастер драмски и аудио-визуелни умет-
ник из области Камере ФДУ или дипломирани 
филмски и телевизијски сниматељ ФДУ.



   |  Број 885 | 10.06.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs50

Наука и образовање

Редовни или ванредни професор за 
уметничку област Снимање и дизајн 
звука - наставни предмети Снимање 

музике и Музичка продукција

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар умет-
ности, мастер драмски и аудио-визуелни умет-
ник из области Снимања и дизајна звука ФДУ 
или дипломирани сниматељ и дизајнер звука 
ФДУ.

Доцент за уметничку област 
Филмска и телевизијска продукција 

- наставни предмет Филмска 
продукција

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар умет-
ности, мастер драмски и аудио-визуелни умет-
ник из области Филмске и телевизијске про-
дукције ФДУ или дипломирани филмски и 
телевизијски продуцент ФДУ.

Доцент за уметничку област 
Филмска и телевизијска монтажа

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар умет-
ности, мастер драмски и аудио-визуелни умет-
ник из области Филмске и телевизијске монтаже 
ФДУ или дипломирани филмски и телевизијски 
монтажер ФДУ, знање и искуство из области 
монтаже савремених форми аудио-визуелног 
израза, као што су интерактивни филм, 360 
видео, 3Д филм, виртуелна реалност итд.

Стручни сарадник за уметничку 
област Глума - наставни предмет 

Дикција

УСЛОВИ: мастер драмски и аудио-визуелни 
уметник из области Глуме ФДУ или дипломи-
рани глумац.

ОСТАЛО: Учесници конкурса приликом 
пријављивања подносе пријаву на конкурс, 
диплому о завршеним студијама и радну био-
графију на прописаном Обрасцу 2. Избор се 
врши према Закону о високом образовању, 
Статуту Факултета драмских уметности, Мини-
малним условима за избор наставника на Уни-
верзитету и Минималним условима за избор 
наставника Факултета драмских уметности у 
Београду. Рад се заснива на одређено време са 
пуним радним временом.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

тел. 011/2638-622

Секретар 

УСЛОВИ: правни факултет, на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. 9. 2005. године, или високо обра-
зовање, правни факултет, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. 9. 2005. године, положен правосудни испит, 
три године радног искуства. Предност ће има-
ти кандидати са познавањем енглеског језика и 
рада на рачунару. Кандидати подносе пријаву 
са биографијом, оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, оверену фотоко-
пију уверења о положеном правосудном испиту, 
доказ о радном стажу, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству на наведе-
ну адресу Факултета у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну 
област Социологија

Ванредни професор за ужу научну 
област Развојна психологија

на одређено време  
од пет година

Ванредни професор за ужу научну 
област Историја старе Грчке  

и старог Истока
на одређено време  

од пет година

Доцент за ужу научну област 
Андрагогија

на одређено време од пет година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област 
Археологија

на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област 
Историја српског народа  

у новом веку
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
степен доктора наука из уже научне области за 
коју се бира, способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област 
Андрагогија

са 30% радног времена,  
на одређено време од три године 

(реизбор)
2 извршиоца

УСЛОВИ: да је кандидат положио све испите 
предвиђене студијским програмом докторских 
студија андрагогије и одбранио предлог теме 
докторске дисертације (уколико је студент док-
торских студија), односно завршио и предао 
дисертацију (уколико је за асистента изабран са 
стеченим академским називом магистра наука); 
добио позитивну оцену педагошког рада (сту-
дентска евалуација и оцена одељења) и обја-
вио у часопису или зборнику најмање три науч-
на, односно стручна рада или је стекао научни 
назив доктора наука - андрагогије.

Асистент за ужу научну област 
Класичне науке

на одређено време од три године 
(избор), предност имају кандидати чије 

је тежиште истраживања  
Грчка лингвистика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани класични филолог који је назив дипло-
мирани стекао у складу са правилима студија 
која су важила до 10.09.2005. године или лице 
које је уписало докторске студије класичне 
филологије и на претходно завршеним основ-
ним и мастер студијама остварило просечну 
оцену најмање осам и које показује смисао за 
наставни и научни рад; или лице које је упи-
сало докторске студије класичне филологије; 
без претходно завршених мастер студија, одн. 
које је стекло стручни назив „дипломирани” у 
одговарајућој научној области и основне сту-
дије завршило са просечном оцениом најмање 
осам; VII/2 степен стручног образовања коме је 
прихваћена тема докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област 
Историја средњег века са помоћним 

историјским наукама
са 50% радног времена,  

на одређено време од три године 
(реизбор)

УСЛОВИ: да је кандидат положио све испите 
предвиђене студијским програмом докторских 
студија историје и одбранио предлог теме док-
торске дисертације (уколико је студент док-
торских студија), односно завршио и предао 
дисертацију (уколико је за асистента изабран са 
стеченим академским називом магистра наука); 
добио позитивну оцену педагошког рада (сту-
дентска евалуација и оцена одељења) и обја-
вио у часопису или зборнику најмање три науч-
на односно стручна рада или је стекао научни 
назив доктора наука - историјске науке.

Асистент за ужу научну област 
Социологија

на одређено време од три године 
(реизбор)

УСЛОВИ: да је кандидат положио све испите 
предвиђене студијским програмом докторских 
студија социологије и одбранио предлог теме 
докторске дисертације (уколико је студент док-
торских студија), односно завршио и предао 
дисертацију (уколико је за асистента изабран са 
стеченим академским називом магистра наука); 
добио позитивну оцену педагошког рада (сту-
дентска евалуација и оцена одељења) и обја-
вио у часопису или зборнику најмање три науч-
на односно стручна рада или је стекао научни 
назив доктора наука - социологије.

Асистент за ужу научну област 
Историја Рима

на одређено време од три године 
(избор)

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме (дипло-
мирани историчар који је назив дипломирани 
стекао  у складу са правилима студија која су 
важила до 10.09.2005. године; или лице које је 
уписало докторске студије историје и на прет-
ходно завршеним основним и мастер студија-
ма остварило просечну оцену најмање осам 
и које показује смисао за наставни и научни 
рад; или лице које је уписало докторске сту-
дије историје, без претходно завршених мастер 
студија, односно које је стекло стручни назив 
„дипломирани” у одговарајућој научној области 
и основне студије завршило са просечном 
оцениом најмање осам; VII/2 степен стручног 
образовања коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Економија

на одређено време од једне године 
(избор)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо 
образовање у одговарајућој научној области за 
коју се бира у звање сарадника у настави, које 
је уписало мастер академске студије и које је 
основне студије завршило са просечном оценом 
најмање осам (8).

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве 
кандидата са прилозима (биографија са неоп-
ходним подацима за писање извештаја, дипло-
ме, списак објављених радова и остала пратећа 
документација) доставити на наведену адресу 
Факултета, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Контакт телефон: 011/3206-104.
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Станка Враза 63

Зуботехничка школа Београд у конкурсу за рад-
но место: координатор наставне базе, са пуним 
радним временом, објављеном у публикацији 
„Послови“ од 03.06.2020. године, врши исправ-
ку дела огласа који се односи на број изврши-
лаца. Објављено је да су за наведено радно 
место потребна 3 извршиоца, а треба да стоји: 
1 извршилац. Остали услови конкурса остају 
непромењени.

ОШ „АНТОН СКАЛА”
11000 Београд, Петра Чајковског 2а

тел. 011/2650-589

Дефектолог - наставник у 
продуженом боравку у посебним 

условима
4 извршиоца

Дефектолог - наставник са 
одељењским стерешинством у 

посебним условима
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог степена (студије другог степена из научне 
области, односно из стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 пропи-
сима 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 раз-
воју („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 17/2018) и Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у Основној 
школи „Антон Скала” бр. 1542 од 12.09.2019. 
године.

Медицинска сестра у посебним 
условима

УСЛОВИ: средње образовање здравствене 
струке у трајању од четири године у складу са 
одговарајућим 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 Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у Основној школи „Антон Скала” бр. 1542 од 
12.09.2019. године.

Секретар установе у посебним 
условима

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из области 
правних наука из члана 140. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.за-
кони и 10/2019); на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске струдије) 
из области правних наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године из 
области правних наука, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године.

Домар/мајстор одржавања у 
посебним условима

са непуним радним временом (80%)

УСЛОВИ: III или IV степен електро, машин-
ске, браварске, столарске, водоинсталатерске 
струке, најмање 2 године радног искуства на 
истим пословима.

ОСТАЛО: Услови за заснивање радног одно-
са, сагласно чл. 139. и 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020): 
1. одговарајуће образовање, 2. да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање и давање мита, за 
кривична дела из групе дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив 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 се 
остварује образовно-васпитни рад. 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. Кандидати су дуж-
ни да уз пријаву за конкурс приложе: биогра-
фију кандидата, попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, доказ 
о стеченом одговарајућем образовању (ориги-
нал или оверена копија дипломе), доказ о поло-
женом стручном испиту и једној години радног 
искуства у струци (подносе кандидати за радно 
место медицинска сестра у посебним условима), 
дозволу за рад секретара лиценца за секрета-
ра или положен стручни испит за секретара, 
правосудни или стручни испит за запослене у 
органима државне управе или државни струч-
ни испит, 2 године радног искуства на истим 
пословима (подносе кандидати за радно место 
секретар установе у посебним условима), доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1. тачка 3. Закона (документ издат од стране 
МУП-а РС, 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 језику (потврда или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика 
положен по програму одговарајуће високош-
колске установе), оригинал или оверена копија 
извода из матичне књиге рођених са хологра-
мом, уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија) не старије од 6 месеци. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Дефектолог наставник у продуженом борав-
ку у посебним условима и дефектолог настав-
ник са одељенским старешинством у посебним 
условима подносе потврду о најмање 2 године 
радног искуства и стручне компетенције у раду 
са ученицима са аутистичким спектром (обавез-
но) и доказ о стручном усавршавању (факул-
тативно). По завршетку конкурса примље-
на документација се не враћа кандидатима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложе-
ни сви потребни докази и који уђу у ужи круг 

биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака - о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени. 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 раз-
говор са кандидатима, а о датуму обављања 
разговора, кандидати ће бити обавештени на 
број телефона који напишу на пријави. Пријаве 
се подносе секретаријату школе путем препо-
ручене пошиљке на наведену адресу или лично 
сваким радним даном од 09 до 14 часова, са 
напоменом „Пријава на конкурс - не отварати”. 
Обавезно на коверти назначити радно место на 
које се конкурише.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

4 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мастер 
струковне студије), на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године, на студијама првог степе-
на (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од 3 године или 
више образовање.

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

5 извршилаца

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

Спремачица
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: основно образовање.

Кувар-посластичар
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: средње образовање, V, IV или III сте-
пен стручне спреме.

Домар - мајстор одржавања
на одређено време (електричар) ради 

замене одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: средње образовање, V, IV или III сте-
пен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploadrs/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом  
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достављају установи искључиво преко поште 
на наведену адресу са назнаком радног места 
за које се кандидат пријављује. Језик на којем 
се остварује васпитно-образовни рад: српски. 
Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених чл. 24. Закона о раду кан-
дидати треба да испуњавају и услове прописане 
чл. 139. ст. 1. т. 1, 2, 3, 4 и 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања као и посебне 
услове прописане Правилником о организацији 
и систематизацији радних места. Уз пријавни 
формулар доставити: доказ о стручној спреми, 
уверење о држављанству, доказ да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; за радно место домара-мајстора одржа-
вања доставити и оверене фотокопије возачке 
дозволе Б категорије. Доказ да лице није осуђи-
вано на може бити старији од 6 месеци. Фото-
копије морају бити оверене. Изабрани кандидат 
пре заснивања радног односа дужан је да дос-
тави лекарско уверење и санитарну књижицу.

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
11000 Београд. Булевар војводе Бојовића 2

тел. 011/2182-956

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 75% радног времена

УСЛОВИ: 1) одговарајуће средње образовање 
у трајању од 4 године или IV степен стручне 
спреме економско-комерцијалне струке: еко-
номски техничар, рачуноводствени техни-
чар или комерцијални техничар; 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад; 3) да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 6) 
знање рада на рачунару - познавање операти-
вног система Windows и Microsoft Office пакета. 
Услови за пријем у радни однос за сва радна 
места доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 3), 4), 5) и 6) 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Психолошку процену кандидата који уђу 
у ужи избор врши Национална служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступа-
ка. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају Вазду-
хопловној академији. Уз пријавни формулар за 
оба радна места достављају се следећи докази: 

1) диплома о стеченом одговарајућем образо-
вању или уверење уколико није издата дипло-
ма; 2) доказ из казнене евиденције од Минис-
тарства унутрашњих послова да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (да није старији од 6 месеци); 3) уверење 
о држављанству Републике Србије (да није ста-
рије од 6 месеци); 4) доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; доказ је диплома о стеченом 
одговарајућем високом образовању на српском 
језику; потврду одговарајуће високошколске 
установе обавезни су да доставе само кандида-
ти који одговарајуће високо образовање нису 
стекли на српском језику; 5) биографски пода-
ци (ЦВ); 6) доказ о промени презимена (извод 
из матичне књиге венчаних) уколико је неки 
од претходно наведених доказа издат на друго 
презиме (да није старији од 6 месеци); 7) доказ 
о знању рада на рачунару. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (да није старије 
од 6 месеци) изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Докази се дос-
тављају у оригиналу или фотокопији овереној 
код јавног бележника. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у даље разма-
трање. Пријава са потребном документацијом 
доставља се у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за референта за финансијско-рачуно-
водствене послове” на наведену адресу пре-
порученом поштом или непосредно у секрета-
ријат Ваздухопловне академије, сваког радног 
дана од 11.00 до 15.00 часова. Кандидат који 
је учествовао у изборном поступку има право 
да, под надзором овлашћеног лица секрета-
ра установе Мирјане Лазаревић, прегледа сву 
конкурсну документацију, у складу са законом. 
Телефон за информације: секретар Мирјана 
Лазаревић, 011/2182-956 и 062/8022-410.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ИВО ЛОЛА РИБАР”

11308 Бегаљица, Живана Јовановића 1
тел. 011/8530-378

e-mail: lolabegaljica@beotel.rs

Наставник математике
са 55,55% радног времена

Стручни сарадник - библиотекар

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: у радни однос у установи може 
да буде примљено лице под условима прописа-
ним члановима 132, 139. став 1. тачка 1, став 
140, 141, 142, 143, 144 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да испуњава 
остале услове прописане чланом 139. став 1. 
тач. 1, 2, 3, 4 и 5. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 

малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће; за кривич-
на дела примања или давања мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
знање српског језика. Кандидат уз пријаву 
прилаже: одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар, који кандидати могу пронаћи на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, www.mpn.gov.rs; краћу биографију; 
оверену фотокопију диплома о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству); извод из матичне књиге рође-
них; доказ да знају језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик (у оба-
вези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће образовне 
установе да је кандидат положио испит из срп-
ског језика); лекарско уверење подноси само 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду; уверење да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања - доставља кан-
дидат уз пријаву на конкурс; уверење надлеж-
ног органа - суда да се против кандидата не 
води истрага нити да је подигнута оптужница 
- доставља кандидат уз пријаву на конкурс. 
Наведена документа не смеју бити старија од 
6 месеци, а приложене фотокопије морају бити 
оверене од надлежног органа као доказ да су 
верне оригиналу. Пријаве се достављају секре-
таријату ОШ „Иво Лола Рибар” у Бегаљици, 
лично или поштом на наведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се разма-
трати. Пријаве слати на горе наведену адресу 
са назнаком „За конкурс”- математика, лично 
или препорученом поштом, „За конкурс”- биб-
лиотека, лично или препорученом поштом, „За 
конкурс” - секретар, лично или препорученом 
поштом. За додатне информације обратите се 
секретаријату школе на телефон: 011/8530-
378. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„РАКОВИЦА”

Београд, Славољуба Вуксановића 22

Васпитач
11 извршилаца

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

Медицинска сестра - васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање: медицинска 
сестра - васпитач или више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије), на којима је оспособљено за рад са 
децом јасленог узраста
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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 вас-
питања: 1) да имају одговарајуће образовање; 
2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостаљање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела проив полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштичених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5) да знају српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик); 6) обавеза полагања испита за 
лиценцу. Услови из става 1 овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Сви 
остали докази саставни су део пријаве на кон-
курс. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
Предшколској установи на наведену адресу. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: 1. ове-
рену фотокопију дипломе (или сведочанства) 
о одговарајућој стручној спреми, не старију од 
шест месеци или оверену фотокопију уверења 
о стеченој стручној спреми (уверење не може 
бити старије од 6 месеци); 2. извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверена фотоко-
пија; 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 пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостаљање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштичених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Ако се 
доставља фотокопија уверења, мора бити ове-
рена.

Референт за књиговодствено-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стру-
чне спреме.

Главни кувар

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стру-
чне спреме.

Домар (мајстор одржавања)

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стру-
чне спреме.

Сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме - осмо-
годишња школа и стручна оспособљеност у 
трајању од шест месеци до две године.

Спемачица
9 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме: основно 
образовање - осмогодишња школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
и услове прописане чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 
3, 4 и 5 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: 1) да имају одговарајуће 
образовање; 2) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора 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 кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела проив полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштичених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Услови из става 1 овог члана доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова 
из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана сас-
тавни 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 способ-
ност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Сви оста-
ли докази саставни су део пријаве на конкурс. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
Предшколској установи на наведену адресу. 
Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, не старију од шест месеци 
или оверену фотокопију уверења о стеченој 
стручној спреми (уверење не може бити ста-
рије 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 оверена; 
4. уверење полицијске управе, не старије од 
шест месеци, да лице није осуђивано правос-
нажном 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 злостаљање 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 про-
тив човечности и других добара заштичених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање. Ако се доставља фотокопија уверења, 
мора бити оверена. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање.

ОШ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ” 
11250 Београд, Стјепана Супанца 15

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање - у складу са чл. 140, 142, 143 и 144 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи); 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1. овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности 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 Минис-
тарства просвете) доставити: писану био-
графију, оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми, оверену копију или ориги-
нал додатка дипломи са подацима о положе-
ним испитима, оверену копију или оригинал 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), оверена копија или 
оригинал извода из матичне књиге рођених, 
потврду о некажњавању надлежне полицијске 
управе (не старију од 1 месеца), очитану личну 
карту. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду. У току трајања поступка одлучивања 
о избору кандидата, Конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата, који се,у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријава 
упућују на претходну проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање, 
о чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова за пријем у радни однос 
достављају се у затвореној коверти на адре-
су: ОШ „Браћа Јерковић” из Железника, Стје-
пана 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 „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11276 Јаково, Бољевачка 2

тел. 011/8416-439

Психолог школе
са непуним радним временом (50%)

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, прописаних чланом 24. 
став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
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13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутен-
тично тумачење), потребно је да кандидат 
испуњава и посебне услове прописане чл. 139. 
и 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 
1) има одговарајуће образовање прописано 
чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања као и чланом 6. 
став 1, тачка 2. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик. Докази 
о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.

Наставник српског језика
са непуним радним временом (53%)

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, 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), потребно је да кандидат испуња-
ва и посебне услове прописане чл. 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) 
има одговарајуће образовање прописано чла-
ном 140. став 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања као и чланом 3. 
став 1. тачка 1. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за кога није, у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик. Докази о испуњености услова 
из тач.1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати за сва радна места 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријав-

ни формулар са званичне интернет страни-
це, потребно је да кандидат достави следећу 
документацију: кратку биографију (ЦВ); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења да није осуђиван, не ста-
рије од 6 месеци; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству РС, не старије 
од 6 месеци; оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, изда-
тог на прописаном обрасцу са холограмом. За 
лица која нису стекла образовање на српском 
језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о здравственој 
способности за рад са ученицима (уверење о 
здравственом стању) прилаже изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Прија-
ва на конкурс мора садржати актуелни број 
телефона и тачну адресу пребивалишта кан-
дидата. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе, која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети 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 
секретаријат школе или на горе наведену адре-
су са назнаком - „За конкурс - психолог школе / 
наставник српског језика” (у зависности од тога 
за које радно место кандидат конкурише). Бли-
жа обавештења могу се добити од секретара 
школе на телефон: 011/8416-439. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени само у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/2018).

ОШ „КОСТА АБРАШЕВИЋ”
11231 Београд - Ресник,  

Милорада Јанковића Доце 34

Наставник физике
са 70% радног ангажовања

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: да има звање 
професор физике, дипломирани физичар, про-
фесор физике и хемије, дипломирани педагог 
за физику и хемију, професор физике и осно-
ве технике, професор физике и математике, 
дипломирани астрофизичар, дипломирани 
физичар за примењену физику и информатику, 
професор физике и хемије за основну школу, 
професор физике и основа технике за основ-
ну школу, дипломирани физичар за примење-
ну физику, професор физике за средњу школу, 
дипломирани физичар истраживач, дипломира-
ни професор физике и хемије за основну шко-
лу, дипломирани професор физике и основа 
технике за основну школу, дипломирани физи-
чар за општу физику, дипломирани физичар за 
теоријску и експерименталну физику, дипломи-
рани педагог за физику и општетехничко обра-
зовање ОТО, дипломирани астроном - смер 
астрофизика, професор физике - информати-

ке, дипломирани физичар - медицинска физи-
ка, дипломирани професор физике - мастер, 
дипломирани физичар - мастер, мастер физи-
чар, мастер професор физике, мастер профе-
сор физике и хемије, мастер професор физике 
и информатике, дипломирани физичар - мастер 
физике - метеорологије, дипломирани физичар 
- мастер физике - астрономије, дипломирани 
физичар - мастер медицинске физике, дипло-
мирани професор физике - хемије - мастер, 
дипломирани професор физике - информати-
ке - мастер, дипломирани физичар - професор 
физике - мастер, дипломирани физичар - тео-
ријска и експериментална физика - мастер, 
дипломирани физичар - примењена и компју-
терска физика - мастер, дипломирани физи-
чар - примењена физика и информатика - мас-
тер, дипломирани физичар - професор физике 
и основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике и 
хемије за основну школу - мастер, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
информатике и физике, дипломирани физичар 
- информатичар. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер морају имати претходно завр-
шене основне академске студије на студијским 
програмима из области физике. У складу са чл. 
3 став 9. тачка 1. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019).

Наставник енглеског језика
са 70% радног ангажовања

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, то јест кандидат мора 
имати одговарајуће образовање и то: лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије), на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до септембра 
2005. године. Одговарајући стручни називи: 
професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност, дипломирани 
професор енглеског језика и књижевности, 
мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик), мастер про-
фесор 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 завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).

ОСТАЛО: За сва радна места кандидати треба 
да испуне и следеће услове: 1. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 2. да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3. 
да имају држављанство Републике Србије. Кан-
дидати попуњавају формулар за пријем у рад-
ни однос у установи образовања и васпитања 
који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Уз одштампани образац пријавног 
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формулара кандидати достављају: 1. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. потврду или уверење да нису 
осуђивани и да против њих није покренут кри-
вични поступак (не старије од 6 месеци); 3. 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
ну копију), 4. извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверену копију); 
5. кандидат који има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
доставља одговарајућу потврду/уверење висо-
кошколске установе о броју остварених бодо-
ва, односно положеним испитима из педагогије 
и психологије, односно уверење о положеном 
стручном испиту / испиту за лиценцу. Кандидат 
који нема образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина је обавезан 
да га стекне у року од једне, а највише 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 поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
има образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина); 6. кратку биогра-
фију, 7. доказ о знању српског језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима у Националну службу за 
запошљавање, која ће извршити процену при-
меном стандардизованих поступака. Лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученици-
ма кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Пријаве са потребном документацијом 
(обавезно написати контакт телефон) слати 
на адресу: Основна школа „Коста Абрашевић”, 
Милорада Јанковића Доце 34, 11231 Београд - 
Ресник. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања на интернет сајту Национал-
не службе за запошљавање и листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Документацију не достављати у 
оригиналу, иста се не враћа подносиоцу прија-
ве. Одлука о избору кандидата биће донета у 
року од 30 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава, о чему ће бити обавештени сви 
кандидати, у складу са законом.

ОШ „ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ”
Обреновац, Светог Саве 2

тел. 011/7721-131

Наставник разредне наставе
на одређено време,  

место рада Обреновац

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да поседује дговарајуће образовање 
у наведеном занимању: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) 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 интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао 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 одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Зани-
мања за обављање наведених послова утврђе-

на су одредбама Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/2012-2/2020); 2. поседује 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са Законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним фор-
муларом достављају школи. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: 1. попуњен и 
одштампан пријавни образац - пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, 2. доказ о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству, достављено уверење о 
држављанству не сме бити старије од 6 месе-
ци у односу на дан објављивања конкурса), 3. 
извод из матичне књиге рођених (са хологра-
мом, оригинал или оверена фотокопија), 4. ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о сте-
ченом образовању, 5. доказ о неосуђиваности 
(оригинал или оверена копија, не старији од 
шест месеци у односу на дан објављивања кон-
курса, који кандидат прибавља од надлежног 
органа Министарства унутрашњих послова), 6. 
доказ о знању српског језика (на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад), издат од стране 
надлежне установе, доставља се ако кандидат 
није стекао диплому о одговарајућем образо-
вању на српском језику. Доказ о испуњености 
услова из тачке 2 - лекарско уверење подно-
си се пре закључења уговора о раду. Кандидат 
треба да уз одштампани пријавни формулар 
и наведену документацију достави и податке 
о својој адреси и контакт телефону. Кандида-
ти 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Решење о избору кандидата доноси конкурс-
на комисија у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Пријаве треба 
послати на адресу: ОШ „Посавски партизани” 
Обреновац, Светог Саве 2. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
контакт телефон: 011/7721-131.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВАСА ПЕЛАГИЋ”
11210 Београд - Котеж, Милана Зечара 2

тел. 011/2712-982

Наставник музичке културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање 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. гласник РС - Просветни 

гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да испуњава услове 
прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те науке и технолошког развоја, оригинал или 
оверену копију дипломе о завршеном одгова-
рајућем образовању, уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 
ст. 1. тач. 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (издато у МУП-у), уверење 
о држављанству Републике Србије, извод из 
матичне књиге рођених, доказ о познавању 
српског језика (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на српском јези-
ку), 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 Секретарија-
ту школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЛАЗА КОСТИЋ“
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 72

тел. 011/713-06-56
е-mail: lazakostic@mts.rs

www.lazakostic.edu.rs

1. Наставник разредне наставе
3 извршиоца

2. Наставник физичког васпитања

3. Спремачица
2 извршиоца

4. Секретар

5. Наставник физике
за 50% радног времена

6. Наставник српског језика
за 66,67% радног времена

7. Стручни сарадник - логопед
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду, као и посебне 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018) и то: 1. да има одгова-
рајуће образовање: за радно место наставник 
разредне наставе, наставник физичког васпи-
тања, наставник физике, наставник српског јези-
ка и стручни сарадник-логопед - образовање у 
складу са чл. 140, 141, 142 и 143. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; за радно 
место спремачица - основно образовање; за рад-
но место секретар - образовање из правних нау-
ка у складу са чл. 140. став 1. Закона о основама 
система образовања, 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из чл. 139. став 1. 
тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик. Кандидат 
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по Конкурсу је у обавези да приложи следећа 
документа, у оригиналу или овереној копији: 
1. попуњен пријавни формулар (одштампан са 
интернет странице Министарства просвете); 2. 
диплома о стеченом одговарајућем образовању, 
3. доказ о неосуђиваности за кривична дела из 
чл. 139. став 1. тачка 3) Закона: да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4. извод из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци); 5. уве-
рење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци); 6. доказ о познавању српског 
језика - подноси само кандидат који није стекао 
образовање на српском језику, 7. радна биогра-
фија. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавиће изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Кандидат који буде изабран у биће 
у обавези да, пре закључења уговора о раду, за 
документа која је приложио као оверену копију 
достави на увид оригинална документа. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају устано-
ви у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Решење о избору кандидата донеће Конкурсна 
комисија, у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Пријавни форму-
лар и потребну документацију послати на адресу 
школе: ОШ „Лаза Костић”, Милентија Поповића 
бр. 72, Нови Београд, са назнаком „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу је секретар школе, теле-
фон: 011/7130-656. Рок за достављање пријава 
износи 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЛАЗА КОСТИЋ“
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 72

тел. 011/713-06-56
е-mail: lazakostic@mts.rs

www.lazakostic.edu.rs

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
11.03.2020. године, број 872 на страни 22, 
поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Доцент за ужу научну област 
Техничка акустика

на одређено време од 5 годинa

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 

88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 
и 6/2020 - др. закон), подзаконским актима, 
условима предвиђеним општим актима Универ-
зитета у Београду и општим актима Факултета.

Асистент за ужу научну област 
Електроника

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 
и 6/2020 - др. закон), подзаконским актима, 
условима предвиђеним општим актима Универ-
зитета у Београду и општим актима Факултета. 
Посебан услов: предмети уже научне области за 
које се тражи просечна оцена: Основи дигиталне 
електронике, Дигитална електроника, Наменски 
рачунарски системи, Дигитална обрада сигнала, 
Дигитална обрада слике, Увод у пројектовање 
ВЛСИ система и Дигитални процесори сигнала.

Асистент за ужу научну област 
Физичка електроника

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 
и 6/2020 - др. закон), подзаконским актима, 
условима предвиђеним општим актима Универ-
зитета у Београду и општим актима Факултета. 
Посебан услов: предмети уже научне области 
за које се тражи просечна оцена: Статистичка 
физика, Оптичке телекомуникације и Оптичке 
телекомуникације 2.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, спи-
сак научних радова и радови у електронској фор-
ми на CD-у, копија дипломе односно уверења које 
важи до издавања дипломе са списком положе-
них испита у току студија и уверење о држављан-
ству) доставити у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса Архиви Факултета, Буле-
вар краља Александра бр. 73. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Производно машинство

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII 
степен стручне спреме, доктор наука и други 
услови утврђени чланом 75. Закона о високом 
образовању и чланом 132. Статута Машинског 
факултета.

2) Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Информационе технологије 
у машинству
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршен машински факултет, VIII 
степен стручне спреме, доктор наука и други 
услови утврђени чланом 75. Закона о високом 
образовању и чланом 132. Статута Машинског 
факултета.

3) Сарадник у звању асистента 
за уже научне области Теорија 

механизама и машина и Инжењерско 
цртање са нацртном геометријом

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 
степен стручне спреме, и други услови утврђе-

ни чланом 84. Закона о високом образовању и 
чланом 135. Статута Машинског факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у 
писаној форми: биографију, оверене копије 
диплома стечених у земљи или решења о 
признавању страних високошколских испра-
ва о одговарајућој стручној спреми, уверење 
о држављанству, списак радова и сепарате 
објављених радова и потписану Изјаву о извор-
ности (преузети са сајта Машинског факултета, 
линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/
izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.
doc). Биографију и списак радова доставити и 
у електронском запису. Пријаве доставити на 
адресу: Машински факултет, Краљице Марије 
бр. 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурсa.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

19316 Кобишница, Слободана Пенезића 59
тел. 019/551-125

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 139 и 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука ако 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
11/2012-1, 15/2013-9, 28/2016-1, 10/2016-275, 
11/2016-552, 2/2017-1, 3/20*17-12, 13/2018-
62, 11/2019-206): 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 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 и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање; имају држављан-
ство Републике Србије да знају српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС и одштампан и попуњен пријавни 
формулар достављају школи заједно са потреб-
ном документацијом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: биографију, оверену копију 
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дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење надлежне полицијске управе да нису 
правноснажно осуђивани за кривична дела 
прописана чланом 139 став 1. тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(уверење треба да буде издато након расписи-
вања конкурса), оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених (не 
старији од шест месеци), доказ да зна српски 
језик (овај доказ доставља само кандидат који 
одговарајуће високо образовање није стекао 
на српском језику). Лекарско уверење (доказ 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима) доставља 
кандидат који буде примљен у радни однос, пре 
закључења уговора о раду. Пријаве и докумен-
тацију достављати у затвореној коверти, лично 
или поштом на адресу школе: Основна школа 
„Стеван Мокрањац” Кобишница, са назнаком 
„За конкурсну комисију”. Рок за пријаву на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Све 
ближе информације везане за конкурс можете 
добити путем телефона: 019/551-125 од 8 до 
13 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ”

19300 Неготин, Јована Јовановића Змаја бб
тел. 019/545-085, 019/542-737

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: да 
имају одговарајуће образовање из области еко-
номских наука у складу са Каталогом радних 
места и Правилником о систематизацији рад-
них места Основне школе „Вера Радосављевић” 
Неготин и то: стечено високо образовање: на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 имају 
држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове прописане Правилником 
о систематизацији радних места Основне шко-
ле „Вера Радосављевић” Неготин, тј. треба да 
имају и најмање три године радног искуства 
на финасијско-књиговодственим пословима. 
Кадидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници 

Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар достављају Конкурсној комисији зајед-
но са потребном документацијом у затвореној 
коверти, лично или поштом на адресу: Основна 
школа „Вера Радосављевић” Неготин, Јована 
Јовановића Змаја бб, 19300 Неготин, са назна-
ком „За конкурсну комисију”. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве комисија неће разматрати.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе Конкурсној комисији: кратку 
радну биографију, диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању или уверење о дипломи-
рању (оригинал или оверену копију), уверење 
надлежне полицијске управе да нису правнос-
нажно осуђивани за кривична дела прописана 
чланом 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања (уверење тре-
ба да буде издато након расписивања конкур-
са), уверење о држављанству Републике Србије 
не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
ну копију), извод из матичне књиге рођених - 
нови образац (оригинал или оверену копију), 
доказ о познавању српског језика (овај доказ 
достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће образовне 
установе да је кандидат положио испит из 
познавања српског језика - оригинал или ове-
рену копију), доказ о радном искуству стече-
ном на финасијско-књиговодственим послови-
ма. Лекарско уверење (доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима) доставља кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао директор школе у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања. 
Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139. 
наведеног 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања 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 уче-
ницима. 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ”

19300 Неготин, Јована Јовановића Змаја бб
тел. 019/545-085, 019/542-737

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена

Наставник немачког језика
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос прописане чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: да 
имају одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске 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 интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука ако има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС- Просветни глас-
ник „, бр. 11/12, 15/13,2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19); да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 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 полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кадидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар достављају Конкурсној комисији зајед-
но са потребном документацијом у затвореној 
коверти, лично или поштом на адресу: Основна 
школа „Вера Радосављевић” Неготин, Јована 
Јовановића Змаја бб, 19300 Неготин, са назна-
ком „За конкурсну комисију”. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве комисија неће разматрати.

ОСТАЛО:Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе Конкурсној комисији: кратку радну 
биографију, диплому о стеченом одговарајућем 
образовању или уверење о дипломирању (ори-
гинал или оверену копију), уверење надлеж-
не полицијске управе да нису правноснажно 
осуђивани за кривична дела прописана чланом 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (уверење треба 
да буде издато након расписивања конкурса), 
уверење о држављанству Републике Србије 
не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
ну копију), извод из матичне књиге рођених - 
нови образац (оригинал или оверену копију), 
доказ о познавању српског језика (овај доказ 
достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће образовне 
установе да је кандидат положио испит из 
познавања српског језика - оригинал или ове-
рену копију), Лекарско уверење (доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима) доставља канди-
дат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао директор школе у складу са 
Законом о основама система образовања и вас-
питања. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 
139. наведеног закона, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
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врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни 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 кан-
дидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО РАНКОВИЋ”
19314 Рајац, Вука Караџића 43

тел. 019/554-076

Наставник српског језика и 
књижевности

са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС. број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 75/14 и 13/17 - одлука УС), кан-
дидат треба да испуњава и услове утврђене у 
чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (даље: Закон) и 
у члану 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника основној школи, 
а то су: 1. да има одговарајуће образовање и 
то: А) високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер, 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) 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 интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета): или Б) високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
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 3 године или 
вишим образовањем. Наставник, васпитач и 
стручни сарадник мора имати образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисципиина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
(члан 142. став 1. Закона). Потребна стручна 
спрема је: 1) професор српског језика и књи-
жевности, 2) професор српског језика и књи-
жевности са општом лингвистиком, 3) профе-
сор српске књижевности и језика, 4) професор 
српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу, 5) дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима, 6) дипло-
мирани филолог српске књижевности са јуж-
нословенским књижевностима, 7) професор, 
односно дипломирани филолог за српскохр-
ватски језик и југословенску књижевност, 8) 
професор, односно дипиомирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, 9) професор српскохрватског језика и 
опште лингвистике, 10) професор за српскох-
рватски језик са јужнословенским језицима, 
11) професор српскохрватског језика са источ-

ним и западним словенским језицима, 12) про-
фесор српскохрватског језика и југословенске 
књижевности за наставу у школама у којима се 
образовно-васпитни рад изводи на мађарском, 
односно русинском иии румунском језику, 13) 
професор, односно дипломирани фииолог за 
југословенску и општу књижевност, 14) про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком, 15) дипломирани филолог за књижев-
ност и српски језик, 16) дипиомирани филолог 
за српски језик и књижевност, 17) професор 
српског језика и књижевности у одељењима 
за националне мањине, 18) професор српског 
језика и српске књижевности, 19) дипломирани 
компаратиста, 20) мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Српска књижевност и језик са 
компаратистиком), 21) мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програми: Срп-
ски иезик и књижевност, Српска књижевност 
и језик Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и иинг-
вистика), Филологија, модули: Српски иезик и 
Српски језик и компаративна књижевност) (22) 
професор српскохрватског језика и књижев-
ности; (23) мастер фииолог из области фило-
лошких наука: (24) професор југословенске 
књижевности и српског језика 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, ли складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4. да 
има држављанство републике Србије, 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс канди-
дат је дужан да обавезно достави: 1. пријавни 
формулар, 2. доказ о одговарајућем образо-
вању, а) оверена фотокопија дипломе/уверења 
траженог степена и врсте образовања, 3.уве-
рење о држављанству- оригинал или оверена 
фотокопија, 4. извод из матићне 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 обра-
зовање на српском језику (диплома/уверење 
издато на српском језику која се прилаже као 
доказ под тачком 2. сматра се доказом о знању 
српског језика под тачком 6), лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (ори-
гинал иии оверену фотокопију) доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Услови тражени овим конкурсом доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати 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 комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни 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 оа дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
слати на адресу школе: ОШ „Момчило Ранко-
вић”, Рајац (Неготин), Вука Караџића 43, са наз-
наком „За конкурс”. У обзир ће се узети само 
благовремене и потпуне пријаве. 

Педагог

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24. Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05 75/14 13/17- Одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописа-
не чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18- др закони, 10/19 и 6/20), 
односно да: 1) има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18- др. закони, 10/19 
и 6/20), које је стекао: а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно друге стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; изузетно, настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. У складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС- Просветни 
гиасник” бр. 15/2013. 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018 и 7/2019) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Службени гласник Репу-
блике Србије - Просветни гласник” бр. 8/15, 
11/16, 13/16, 2/17, 13/18 и 7/19): дипломира-
ни педагог, професор педагогије, дипломирани 
школски психолог, педагог - дипломирани педа-
гог, мастер, мастер педагог; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од наимање три месеца или које је 
осуђено за кривична дела насиље у породи-
ци; одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 да за 
лице, у складу са законом, није утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да на српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат попуњава формулар за 
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пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (уписати број телефона/
мејл адресу). Уз пријавни формулар канди-
дат доставља следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе (односно уверења уко-
лико диплома није издата) о стеченом одго-
варајућем степену и врсти образовања; уве-
рење о неосуђиваности надлежне полицијске 
управе (оригинал или оверена фотокопија), 
не старије од 3 месеца; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од 6 месеца; извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ 
(уверење или потврду) да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; биографију. Уверења која 
се достављају не смеју бити старија од 6 месе-
ци. Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака, о чему 
ће кандидати бити обавештени путем телефо-
на на бројеве које су навели или на наведене 
мејл-адресе. Конкурсна комисија ће сачини-
ти листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке проце-
не и обавити разговор са њима. О терминима 
за разговор кандидати ће бити обавештени 
путем телефона, на бројеве које су навели или 
на наведене мејл-адресе. Конкурсна комсија 
ће донети решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора. 
Лекарско уверење - доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Рок за пријаве на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Информације о конкур-
су могу се добити на следећи број телефона: 
019/554-076. Пријаве се достављају на адресу: 
ОШ „Момчило Ранковић”, Рајац, Вука Караџића 
43 Рајац (Неготин), са назнаком: „За конкурс - 
за радно место педагога школе”. 

ОШ СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СТЕФАНИЈА МИХАЈЛОВИЋ”
19323 Брза Паланка, Првомајска 1

тел. 019/31-00-712, 31-00-722
e-mail: osbrza@kladovonet.com

Наставник математике
за 88,88% радног ангажовања

Рачуновођа
за 50% радног ангажовања

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове: 
1. да има одговарајуће високо образовање сте-
чено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то; (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 

целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
из члана 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/20), 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. 
За послове чистачице - доказ о одговарајућем 
образовању оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, о завр-
шеној основој школи (I степен стручне спреме); 
2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тач. 1), 3)-5) члана 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања саставни су део пријаве на кон-
курс, а докази да има има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву приложити: 1. доказ о одгова-
рајућем високом образовању (оверену фотоко-
пију дипломе о стручној спреми); 2. доказ да 
кандидат није лице 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 полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;(уверење МУП-а не 
старије од 6 месеци); 3. уверење о држављан-
ству које није старије од 6 месеци, односно ове-
рену фотокопију уверења; 4. извод из матичне 
књиге рођених, односно оверену фотокопију 
извода; 5. доказ о знању језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику, пошто се сматра да они познају језик на 
којем се изводи образовно-васпитни рад). Кон-
курс ће бити објављен у листу „Послови” и на 
порталу НСЗ. У складу са чланом 154 став 2, 
члана 155 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Рок 
за пријављивање за сва радна места је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве кандидата доставити препорученом 
поштом или лично.

ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО”
19303 Штубик, Трг слободе 8 
тел. 019/555-023, 019/555-036

Наставник српског језика
за 94,44% радног времена

Наставник математике
за 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат 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 стручних 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); 
1. да има одговарајуће високо образовање сте-
чено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академсјке студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдиципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарјуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
из члана 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019 и 6/20, 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дисриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1. 
тач. 1), 3)-5) члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васипања саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву прило-
жити: 1. доказ о одговарајућем високом обра-
зовању (оверену фотокопију дипломе о струч-
ној спреми), 2. доказ да кандидат није лице 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
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складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење МУП-а, не старије од 6 
месеци), 3. уверење о држављанству које није 
старије од 6 месеци, односно оверену фотоко-
пију уверења, 4. извод из матичне књиге рође-
них, односно оверену фотокопију извода, 5. 
доказ о знању језика на којем се остварује вас-
питно-образовни рад (осим кандидата које су 
одговарајуће образовање стекли на том језику, 
пошто се сматра да они познају језик на којем 
се изводи образовно-васпитни рад). У складу са 
чланом 154 став 2, чл. 155 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формураларом достављају 
установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
позвани на разговор. Рок за пријављивање за 
сва радна места је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве кандидата доста-
вити препоручено поштом или лично.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
19305 Уровица, Нушићева 48

тел. 019/557-264

Наставник математике
за 88,89% радног ангажовања

Наставник српског језика
за 94,44% радног ангажовања

Наставник разредне наставе
на одређено време

Дипломирани економиста за за 
финансијско-рачуноводствене 
послове (шеф рачуноводства)

на одређено време,  
за 50% радног ангажовања

УСЛОВИ: Кандидат 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 стручних 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), 1. 
да има одговарајуће високо образовање сте-
чено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то; (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарнестудије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири година, по прописима који су уређива-
ли високо ообразовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
из члана 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018. др. Закони, 10/2019 и 6/20, 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, оду-

зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
се остварује васпитно-образовни рад. Услови 
се доказују приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Уз пријаву прило-
жити: 1 доказ о одговарајућем високом образо-
вању (оверену фотокопију дипломе о стручној 
спреми), 2. доказ да кандидат није лице осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћајаи против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уверње 
МУП-а, не старије од 6 месеци), 3. уверење о 
држављанству које није старије од 6 месеци, 
односно оверену фотокопију уверења, 4. извод 
из матичне књиге рођених, односно оверену 
фотокопију извода, 5. доказ о знању језика 
на којем се остварује оброзовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику, пошто се сматра 
да они познају језик на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад). У складу са чланом 154. 
став 2. члана 155 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор. Рок за пријављивање за сва радна 
места је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве кандидата доста-
вити препорученом поштом или лично.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ПАВЛЕ ИЛИЋ - ВЕЉКО”
19330 Прахово, Кнеза Михајла 1

тел. 019/3524050

Наставник математике

Наставник српског језика
са 72,22% радног ангажовања

Психолог
са 50% радног ангажовања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24. став 1. 
Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13. 75/14, 13/17 - одлука 
УС, 113/17 и 95/18 - аут. тумачење), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139, 140 и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18-др. закони, 10/19 и 
6/20) и то: 1) одговарајуће образовање у скла-
ду са члановима 140 и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18-др. закони, 10/19 
и 6/20); под одговарајућим образовањем под-
разумева се високо образовање стечено на 

студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: (1) студије другог 
степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степене које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; или 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) члана 140 овог 
закона мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Степен и врста образовања морају бити у 
складу са Правиликом о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени 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) за рад на одго-
варајућем радном месту. У складу са чланом 
142. Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
(које је обавезан да 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 року студија 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; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс која мора бити потписа-
на са наведеном адресом кандидата и контакт 
телефоном кандидат треба да приложи: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе(или 
уверења ако још није издата диплома) о стече-
ном одговарајућем образовању (кандидати који 
су завршили други степен достављају и овере-
ну фотокопију дипломе о завршеним основним 
академским студијама); лица која се пријављују 
за радно место психолог са 50% радног време-
на у случају ако су стекла академско звање мас-
тер односно дипломирани-мастер достављају 
и оверену фотокопију доказа да поседују нај-
мање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких пред-
мета; оригинал или оверену фотокопију доказа 
издатог од надлежне високошколске установе 
о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се 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 дипломи-
рања), односно оригинал или оверену фотоко-
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пију доказа надлежне високошколске установе 
о положеним испитима из педагогије и психоло-
гије односно оригинал или оверену фотокопију 
доказа о положеном стручном испиту односно 
испиту за лиценцу(само учесник конкурса који 
је у току студија положио испит из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу) - овај доказ подносе 
кандидати који ово образовање поседују, они 
који не поседују Закон сходно члану 142 став 
2. дозвољава да ово образовање стекну у року 
од једне а највише две године од дана пријема 
у радни однос као услов за полагање испита за 
лиценцу; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
издатог на прописаном обрасцу са холограмом; 
уверење МУП-а из казнене евиденције о неос-
уђиваности за кривична дела наведена у члану 
139. став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику (доказ издат од одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика); краћу радну биогра-
фију (осим за лица која први пут заснивају рад-
ни однос)- пожељно, није обавезно. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС и 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Лекарско уверење којим се потврђује да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима иза-
брани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Пријаве на конкурс са потреб-
ном документацијом и одштампаним пријавним 
формуларом доставити лично или поштом на 
адресу: Основна школа „Павле Илић - Вељко”, 
Кнеза Михајла 1, 19330 Прахово, са назнаком: 
„За конкурс _____ (навести назив радног мес-
та)”. Лице за контакт је секретар школе, теле-
фон: 019/3524-050. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија коју именује директор школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та 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 служ-
ба 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 проце-
не 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. Непотпуне и иеблаговремене 
пријаве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ПАВЛЕ ИЛИЋ - ВЕЉКО”
19335 Душановац, Неготинска 2

тел. 019/560-023

Педагог

Наставник српског језика
са 94,44% радног ангажовања

Наставник математике
са 88,89% радног ангажовања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24. став 1. 
Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 
одлука УС, 113/17 и 95/18 - аут. тумачење), 
кандидат мора да испуњава и посебне услове 
прописане члановима 139, 140 и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18-др. 
закони, 10/19 и 6/20) и то: 1) одговарајуће 
образовање у складу са члановима 140 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 
27/18-др. закони, 10/19 и 6/20); под одгова-
рајућим образовањем подразумева се висо-
ко образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије 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 интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степене које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 
1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 овог закона 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; сте-
пен и врста образовања морају бити у складу 
са Правиликом 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), за рад на одгова-
рајућем радном месту. У складу са чланом 
142. Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких 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 6 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 
пријема у радни однос као услов за пола-
гање испита за лиценцу). Кандидат који је у 
року 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; 
2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запупттање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична 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 
има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
која мора бити потписана са наведеном адре-
сом кандидата и контакт телефоном кандидат 
треба да приложи: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе(или уверења ако још није 
издата диплома) о стеченом одговарајућем 
образовању (кандидати који су завршили дру-

ги степен достављају и оверену фотокопију 
дипломе о завршеним основним академским 
студијама); оригинал или оверену фотоко-
пију доказа издатог од надлежне високошкол-
ске установе о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (само учесник 
конкурса који је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стекао 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања), односно оригинал или 
оверену фотокопију доказа надлежне висо-
кошколске установе о положеним испитима из 
педагогије и психологије, односно оригинал 
или оверену фотокопију доказа о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(само учесник конкурса који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу) - овај доказ подносе кандидати 
који ово образовање поседују, они који не 
поседују Закон сходно члану 142. став 2. доз-
вољава да ово образовање стекну у року од 
једне а највише две године од дана пријема у 
радни однос као услов за полагање испита за 
лиценцу; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених 
издатог на прописаном обрасцу са хологра-
мом; уверење МУП-а из казнене евиденције о 
неосуђиваности за кривична дела наведена у 
члану 139. став 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања(не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику (доказ издат 
од одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика); 
краћу радну биографију (осим за лица која 
први пут заснивају радни однос) - пожељно, 
није обавезно. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС и потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. 
Лекарско уверење којим се потврђује да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима иза-
брани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом и одштампаним 
пријавним формуларом доставити лично или 
поштом на адресу: Основна школа „Павле 
Илић - Вељко”, Неготинска 2, 19335 Душано-
вац, са назнаком: „За конкурс ________(навес-
ти назив радног места)”. Лице за контакт је 
секретар школе, телефон: 019/560-023. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује 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 ученицима коју врши надлежна служ-
ба 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 ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

19316 Кобишница, Слободана Пенезића 59
тел. 019/551-125

Психолог

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено 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. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), услове 
прописане Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова ОШ „Стеван Мокрањац” у 
Кобишници, број 02-36/1 од 13.09.2019. године. 
Кандидати треба да имају одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020), стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и 
то: 1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет; 
2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука ако има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 
8/2017, 4/2018 и 13/2018 и 11/2019), лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да поседују нај-
мање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предме-
та. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз 
одштампани пријавни формулар достављају: 1) 
доказ о држављанству Републике Србије - ори-
гинал или оверену копију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци у односу на дан 
истека конкурса); 2) оригинал, оверен препис 
или оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; 3) доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које му је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
ни за кривична дела: насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старији од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса); 4) доказ о знању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); 5) рад-
ну биографију -пожељно. Уз пријавни форму-
лар и доказе о испуњености услова, кандидат 
доставља адресу пребивалишта и актуелни 
број телефона како би могао да се контакти-
ра. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-

ни однос у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима. 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. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
на број телефона 019/551-125. Пријаве и доку-
ментацију достављати у затвореној коверти, 
лично или поштом на адресу школе: Основна 
школа „Стеван Мокрањац”, Слободана Пенезића 
59, 19316 Кобишница, са назнаком „За конкур-
сну комисију - психолог школе, 100% радног 
времена”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Наставник српског језика
за 94,44% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено 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 про-
писане чл. 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 услове прописане Правилником о 
организацији и систематизацији послова ОШ 
„Стеван Мокрањац” у Кобишници, број 02-36/1 
од 13.09.2019. године. Кандидати треба да 
имају одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), стечено 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет; 2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука ако има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 
8/2017, 4/2018 и 13/2018 и 11/2019). Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и уз одштампа-
ни 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 ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 3) доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које му је изречена безусловна казна затво-
ра 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 кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старији од б месеци у односу на 
дан истека конкурса); 4) доказ о знању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); 5) рад-
ну биографију - пожељно. Уз пријавни форму-
лар и доказе о испуњености услова, кандидат 
доставља адресу пребивалишта и актуелни 
број телефона. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе на број 
телефона 019/551-125. Пријаве и документа-
цију достављати у затвореној коверти, лично 
или поштом на адресу школе Основна школа 
„Стеван Мокрањац”, Слободана Пенезића 59, 
19316 Кобишница, са назнаком „За конкурсну 
комисију - наставник српског, 94,44% радног 
времена.” Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Шеф рачуноводста
за 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава опште усло-
ве за заснивање радног односа који су пропи-
сани 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. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и услове про-
писане Правилником о организацији и систе-
матизацији послова ОШ „Стеван Мокрањац” у 
Кобишници, број 02-36/1 од 13.09.2019. године. 
За обављање послова радног места шефа рачу-
новодства потребно је високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на студијама у трајању од 
најмање три године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Изузетно, за обављање послова радног 
места шефа рачуноводства може се засновати 
радни однос са лицем које је стекло средње 
образовање. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз одштампани пријавни формулар 
достављају: 1) доказ о држављанству Републи-
ке Србије - оригинал или оверену копију уве-
рења 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) доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
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судом за кривично дело за које му је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као ни за кривична дела: насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или 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, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старији од 
6 месеци у односу на дан истека конкурса); 4) 
доказ о знању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику); 5) радну биографију - пожељно. 
Уз пријавни формулар и доказе о испуњености 
услова, кандидат доставља адресу пребива-
лишта и актуелни број телефона како би могао 
да се контактира. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не 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. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на број телефона: 019/551-
125. Пријаве и документацију достављати у 
затвореној коверти, лично или поштом на адре-
су школе: Основна школа „Стеван Мокрањац”, 
Слободана Пенезића 59, 19316 Кобишница, са 
назнаком „За конкурсну комисију - пријава на 
конкурс за радно место шефа рачуноводства 
50%”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено 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 пропи-
сане чл. 132 и 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) услове прописане Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова ОШ „Сте-
ван Мокрањац” у Кобишници, број 02-36/1 од 
13.09.2019 године. Кандидати морају да имају 
одговарајуће високо образовање из области 
правних наука у складу са чланом 140. став 1 
Закона о основама система образовања и вас-
питања стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз одштампани пријавни формулар 
достављају: 1) доказ о држављанству Републи-
ке Србије - оригинал или оверену копију уве-
рења 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) доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које му је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као ни за кривична дела: насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или 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, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старији од 
6 месеци у односу на дан истека конкурса); 4) 
доказ о знању српског језика (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику); 5) оригинал или фотокопију 
лиценце за секретара, уверење о положеном 
стручном испиту за секретара, правосудном 
или стручном испиту за запослене у органима 
државне управе или државном стручном испи-
ту (уколико кандидат то поседује); кандидат 
који буде изабран дужан је да у року од две 
године од дана заснивања радног односа поло-
жи испит за лиценцу за секретара; кандидат 
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 секретара; 
6) радну биографију - пожељно. Уз пријавни 
формулар и доказе о испуњености услова, кан-
дидат доставља адресу пребивалишта и акту-
елни број телефона како би могао да се кон-
тактира. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима. 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. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
на број телефона: 019/551-125. Пријаве и доку-
ментацију достављати у затвореној коверти, 
лично или поштом на адресу школе: Основна 
школа „Стеван Мокрањац”, Слободана Пенезића 
59, 19316 Кобишница, са назнаком „За конкур-
сну комисију - секретар школе 50% радног вре-
мена”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОШ „ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ”
19215 Злот, Трг Петра Радовановића бб

Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове из члана 139 и 140 
и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закони, 10/19), услове из Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник Републике Србије - Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/18).

Наставник информатике
на одређено време, са 40% нормом, 
ради замене запосленог коме мирује 
радни однос због избора на функцију 

директора школе, а најдуже до 
15.12.2023. 

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава услове из чл. 139, 140. 
и 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закони, 10/19), услове из Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадникау основној школи 
(„Службени гласник Републике Србије - Про-
светни гласник”, број 11/2012, 15/2013,2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/18).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс са 
кратком биографијом подносе: 1. доказ о одго-
варајућој врсти и степену стручне спреме (ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању); 2. доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. доказ о неосуђиваности (уверење 
не старије од шест месеци да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање), 4. уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци) и извод 
из матичне књиге рођених (не старији од шест 
месеци), 5. доказ о познавању српског језика 
и језика на којем остварује образовно-васпит-
ни рад (доказ доставља кандидат само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику). Докази о испуњености услова под 
тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2. прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпунс пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: попуњен 
формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања (доступан на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима); уверење о неосуђиваности (не ста-
рије 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, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар који се може наћи на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
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науке и технолошког развоја, те да документа-
цију која доказује испуњеност услова конкурса, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром и кратком биографијом поштом или лично 
доставе школи на адресу: ОШ „Петар Радовано-
вић”, Трг Петра Радовановића бб, 19215 Злот. 
Пријаве се достављају у затвореној коверти, 
са назнаком „Пријава на конкурс за пријем у 
радни однос на радно место наставника инфор-
матике” или „Пријава на конкурс за пријем у 
радни однос на радно место наставника физи-
ке”. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кадни-
дат пре закључења уговора о раду. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање 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 уче-
ницима. 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 кандидатима биће обављен у просторијама 
ОШ „Петар Радовановић” у Злоту, Трг Петра 
Радовановића бб. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” код НСЗ Бор. Пријаве 
доставити на адресу: ОШ „Петар Радовановић” 
Злот, Трг Петра Радовановића бб, 19215 Злот.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Ванредни професор за ужу научну 
област Минералне и рециклажне 

технологије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилником о начину, поступку и ближим 
условима стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника на Техничком 
факултету у Бору, кандидат треба да испуњава 
и следеће посебне услове за рад: VIII степен 
стручне спреме, докторат из научне области 
рударског инжењерства, са завршеним технич-
ким факултетом - студијским програмом рудар-
ско инжењерство. Остали услови утврђени су 
одредбом члана 75. Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и члана 
106, 113. и 114. Статута Техничког факултета 
у Бору као и Правилником о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду. Уз 
пријаву на конкурс, неопходно је доставити 
доказе о испуњености услова конкурса (био-
графија, списак радова, копиране стране науч-
них и стручних радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа непостојања сметње из чла-
на 72. став 4. Закона о високом образовању 
(Сектор аналитике Полицијске управе МУП-а), 
документа у оригиналу или овереном прегшсу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњавању услова конкурса, достављају се на 
адресу: Технички факултет у Бору, Војске Југо-
славије 12, 19210 Бор. Рок за пријаву по кон-
курсу је 15 дана од дана објављивања.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА 
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

19300 Неготин
тел. 019/548-474

Наставник хармонике

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у скаладу 
са Законом о основама система образовања и 
васпитања и Правилника о организацији и сис-
тематизацији радних места у Уметничкој школи 
„Стеван Мокрањац” у Неготину: 1. наставник 
хармонике: дипломирани музичар - акордео-
ниста; академски музичар акордеониста; мас-
тер музички уметник - професионални статус - 
акордеониста или хармоникаш- мастер музички 
уметник - професионални статус - гитариста; 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
- потребно је доставити пре закључења угово-
ра; потврду да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати треба да испуњавају услове из 
члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и члана и члана 17. тачка 
1, 3, 6. за наставника хармонике Правилника 
о организацији и систематизацији радних мес-
та у Уметничкој школи „Стеван Мокрањац” у 
Неготину. Кандидати подносе одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне стра-
нице Министарства просвете. Уз пријаву на кон-
курс, кандидати треба да приложе: уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци, оверен 
препис дипломе о стеченој стручној спреми од 
стране јавног бележника, суда или општинске 
управе за градове и општине у којима нису име-
новани јавни бележници; уверење о некажња-
вању; лекарско уверење; остала документа 
којима се доказује испуњеност услова конкур-
са; личну биографију. Описи послова за радна 
места су утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији радних места у Уметничкој 
школи „Стеван Мокрањац” у Неготину и кан-
дидатима су доступни на увид у просторијама 
Секретаријата школе радним данима од 08 до 
10 часова. Пријаве и доказе о испуњењу услова 
кандидати могу предати лично Секретаријату 
школе или послати поштом на адресу: Уметнич-
ка школа „Стеван Мокрањац” Неготин, са наз-
наком „За конкурс за запошљавање”. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Остали кандидати добиће обавештење о избо-
ри по конкурсу. Кандидат, наставник који буде 
изабран по овом конкурсу дужан је да, ради 
заснивања радног односа, достави лекарско 
уверење о здравственој способности у складу 
са позитивним прописима. Тек након доношења 
наведеног документа могуће је заснивање рад-
ног односа. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве на конкурс неће бити 
узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХАЈДУК ВЕЉКО”

Светосавска 11, Корбово
e-mail: oskorbovo@gmail.com

тел. 019/814-255

Домар, мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: средње образовање, смер електротех-
ничар или механичар, 2. да кандидати имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати су дужни да поднесу следећа доку-
мента: одштампан и читко попуњен пријавни 
формулар (налази се на сајту Министарства 
просвете), ЦВ са кратком радном биографијом, 
диплому о стеченом образовању или уверење 
о дипломирању (оригинал или оверену фото-
копију), уверење надлежне полицијске управе 
о неосуђиваности из МУП-а, за кривична дела 
из члана 139. став 1. тачка 3) Закона (не ста-
рије од 6 месеци), извод из МК рођених – нови 
образац (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверену фотокопију), доказ о 
познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способност за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о 
раду. Пријаву са доказима о испуњености услова 
конкурса могу се поднети лично или поштом на 
адресу: Основна школа „Хајдук Вељко” Корбо-
во, Светосавска 11, 19329 Корбово, са назнаком 
„Пријава на конкурс“. Рок за подношење пријава 
је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија 
неће разматрати. Ближа обавештења могу се 
добити на телефон: 019/814-255.

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 30% радног времена

УСЛОВИ: 1. услови за пријем у радни однос из 
члана 139. и одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140. став 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/20017, 27/2018 - др. закон и 
10/2019 и 6/2020), обавезно образовање лица из 
члана 140. Закона је образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколкој установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, има обавезно образовање 
из члана 142. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања, а кандидат који нема 
обавезно образовање из члана 142. став 1. оба-
везан је да га стекне у року од једне, а највише 

www.nsz.gov.rs
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две године од дана пријема у радни однос, као 
услова за полагање испита лиценцу; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. 6) кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику потребно је да приложе доказ 
о знању језика. Докази о испуњености услова из 
члана 139. става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. 
тачка 2) овог члана - да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Подаци који се при-
купљају биће искључиво искоришћени у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у складу 
са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/18.). Кандидат за ово радно 
место потребно је да има одговарајући степен 
и врсту образовања прописану чланом 3. тач-
ка 3. подтачка 1) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника 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 и 
2/2020), односно да имају стечен стручни назив 
(врста образовања): професор, односно дипло-
мирани филолог за енглески језик и књижев-
ност; дипломирани професор енглеског јези-
ка и књижевности; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет профил енглески 
језик); дипломирани филолог англиста - мастер; 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм Језик, књижевност и култура); 
мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет). Кандидати су дужни да уз пријавни фор-
мулар (налази се на инетернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја) 
на конкурс поднесу следећа документа: диплому 
(оригинал или оверену фотокопију - не старије 
од 6 месеци), извод из МК рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију - не 
старије од 6 месеци), доказ о познавању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику), уверење 
надлежне полицијске управе о неосуђиваности 
за кривична дела под тачком 3. услова конкурса 
(не старије од 6 месеци). Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса могу се подне-
ти лично или поштом на адресу: Основна школа 
„Хајдук Вељко”, Светосавска 11, 19329 Корбово, 
са назнаком „За конкурсну комисију, за конкурс 
наставник енглеског језика”. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Ближа обавештења могу се добити 
на телефон: 064/8461-525.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН
19300 Неготин,  

Миомира Радосављевића Пикија 9
тел. 019/544-185, 019/545-189

Секретар школе
са 50% радног ангажовања

УСЛ0ВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које испуњава опште услове 
за заснивање радног односа који су прописа-
ни Законом о раду чл. 24-29 („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. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то: 
За секретара школе: 1) да имају одговарајуће 
високо образовање из области правних наука у 
складу са чланом 140. став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања стечено на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да имају држављанство 
Републике Србије; 4) 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 5) да 
знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког, развоја РС и одштампан и 
попуњен пријавни формулар достављају школи 
заједно са потребном документацијом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: биографију, оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању или уверење ако диплома није издата 
(кандидат који има високо образовање стече-
но на студијама другог степена доставља ове-
рену копију дипломе другог степена и оверену 
копију дипломе основних академских, односно 
основних струковних студија), уверење надлеж-
не полицијске управе да није правноснажно 
осуђиван за кривична дела прописана чланом 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (уверење треба да 
буде издато након расписивања конкурса), ори-
гинал или оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену копију извода из матич-
не књиге рођених (не старији од шест месеци), 
доказ да зна српски језик (овај доказ доставља 
само кандидат који одговарајуће високо обра-
зовање није стекао на српском језику). Лекар-
ско уверење (доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима) доставља кандидат који буде примљен 
у радни однос, пре закључења уговора о раду. 
Пријаве и документацију достављати у затворе-
ној коверти, лично или препорученом поштом 
на адресу школе са назнаком: „За конкурсну 
комисију” и називом радног места за које се 

конкурише. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
са 50% радног ангажовања

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава опште усло-
ве за заснивање радног односа који су прописа-
ни Законом о раду чл. 24-29 („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 прописа-
не чл. 139. 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 то: 
дипломирани економиста за финансијско-рачу-
новодствене послове: 1) да имају одговарајуће 
високо образовање из области економских нау-
ка у складу са чланом 140. став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије); на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. 2) да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3) да имају држављанство 
Републике Србије, 4) 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање; 5) да 
знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког, развоја РС и одштампан и 
попуњен пријавни формулар достављају школи 
заједно са потребном документацијом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: биографију, оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању или уверење ако диплома није издата 
(кандидат који има високо образовање стече-
но на студијама другог степена доставља ове-
рену копију дипломе другог степена и оверену 
копију дипломе основних академских, однос-
но основних струковних студија), уверење 
надлежне полицијске управе да није правнос-
нажно осуђиван за кривична дела прописана 
чланом 139. став 1. тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (уве-
рење треба да буде издато након расписивања 
конкурса), оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених (не 
старији од шест месеци), доказ да зна српски 
језик (овај доказ доставља само кандидат који 
одговарајуће високо образовање није стекао 
на српском језику). Лекарско уверење (доказ 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима) дос-
тавља кандидат који буде примљен у радни 
однос, пре закључења уговора о раду. Пријаве  
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и документацију достављати у затвореној 
коверти, лично или препорученом поштом 
на адресу школе, са назнаком „За конкурсну 
комисију” и називом радног места за које се 
конкурише. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

19210 Бор, Војске Југославије 12

Конкурс објављен дана 03.06.2020. у публика-
цији „Послови” бр. 884 за радно место: доцент 
за ужу научну област рударство и геологија - 
рударска група предмета, на одређено време 
од 5 година, мења се у делу који се односи на 
посебне услове за рад. Уместо: VIII степен стру-
чне спреме, докторат из научне области техно-
лошког инжењерства, са завршеним техничким 
факултетом - студијским програмом рударско 
инжењерство, треба да стоји: VIII степен стру-
чне спреме, докторат из научне области рудар-
ства, са завршеним техничким факултетом - 
студијског програма Рударско инжењерство.

ЧАЧАК

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК

32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-755, 302-782

Наставник за ужу стручну област 
Економија и маркетинг
са 50% радног времена

УСЛОВИ: за избор у звање наставника пропи-
сани су чланом 74. Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС” број: 88/17, 27/18 - др 
закон, 73/18 и 67/19). Ближи услови за избор 
у звање наставника и сарадника одређени су 
у складу са препорукама Националног саве-
та Републике Србије, Статутом и Правилни-
ком о избору у звање наставника и сарадника 
Високе школе техничких струковних студија 
Чачак (http://www.visokaskolacacak.edu.rs/o-
nama/opsta-akta.html). Приликом конкурисања 
потребно је поднети: пријаву, биографију, биб-
лиографију (списак радова и сепарате истих) 
оверене копије диплома свих нивоа студија, 
копије уверења о држављанству. Пријаве кан-
дидата са потребном документацијом подносе 
се Високој школи техничких струковних студија 
Чачак, 32000 Чачак, Светог Саве 65, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”.

Наставник за ужу стручну област 
Електроенергетика

УСЛОВИ: за избор у звање наставника прописа-
ни су чланом 74. Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, број: 88/17, 27/18-др закон, 
73/18 и 67/19). Ближи услови за избор у звање 
наставника и сарадника одређени су у складу 
са препорукама Националног савета Републи-
ке Србије, Статутом и Правилником о избору 
у звање наставника и сарадника Високе шко-
ле техничких струковних студија Чачак (http://
www.visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/opsta-akta.
html). Приликом конкурисања потребно је под-
нети: пријаву, биографију, библиографију (спи-
сак радова и сепарате истих) оверене копије 
диплома свих нивоа студија, копију уверења о 
држављанству. Пријаве кандидата са потреб-
ном документацијом подносе се Високој шко-
ли техничких струковних студија Чачак, 32000 
Чачак, Светог Саве 65, у року од 15 дана од 

дана објављивања конкурса у побликацији 
Нациналне службе за запошљавање „Послови”.

Наставник за ужу стручну област 
Машинско инжењерство

УСЛОВИ: за избор у звање наставника прописа-
ни су чланом 74. Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, број: 88/17, 27/18-др закон, 
73/18 и 67/19). Ближи услови за избор у звање 
наставника и сарадника одређени су у складу 
са препорукама Националног савета Републи-
ке Србије, Статутом и Правилником о избору 
у звање наставника и сарадника Високе шко-
ле техничких струковних студија Чачак (http://
www.visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/opsta-akta.
html). Приликом конкурисања потребно је под-
нети: пријаву, биографију, библиографију (спи-
сак радова и сепарате истих), оверене копије 
диплома свих нивоа студија, копију уверења о 
држављанству. Пријаве кандидата са потреб-
ном документацијом подносе се Високој шко-
ли техничких струковних студија Чачак, 32000 
Чачак, Светог Саве 65, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса у побликацији 
Нациналне службе за запошљавање „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ”

Лучани, 4. децембар 35
тел. 032/817-412, 032/818-754

Наставник српског језика

Наставник математике

Наставник у продуженом боравку

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

Домар - мајстор одржавања
у издвојеном одељењу у Марковици

Чистачица
у издвојеном одељењу у Марковици

Чистачица

Наставник француског језика

УСЛОВИ: да кандидати за наставнике испуња-
вају услове из члана 139, 140 и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020): 1) да имају 
одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018,11/2019 и 2/2020): 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-

вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) да знају 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

Кандидати за дипломираног економисту за 
финансијско-рачуноводствене послове, домара/
мајстора одржавања и чистачицу, поред општих 
услова за заснивање радног односа прописаних 
чланом 24. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), 
морају да испуњавају и услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласникк РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020: 1) да 
имају одговарајуће образовање; 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да имају држављанство Републике Србије; 5) 
да знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Поред наведених 
услова кандидати треба да испуњавају услове 
из Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Милан Благојевић” Луча-
ни. 1. Дипломирани економиста за финансијско 
рачуноводствене послове: лице са завршеним 
мастер академским студијама у области еко-
номских наука, са претходно завршеним основ-
ним академским студијама у овој области или 
дипломирани економиста са стеченим обра-
зовањем на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. 2. Домар/мајстор одржавања: 
средња школа у четворогодишњем трајању или 
средња школа у трогодишњем трајању: машин-
ског, металског, електро, столарског или водо-
инсталатерског смера, као и положен испит за 
руковаоца парних котлова - за рад у котларни-
ци у издвојеном одељењу у Марковици. 3. Чис-
тачица: први степен стручне спреме, односно 
завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) 
пријавни формулар (пријаву на оглас); 2) крат-
ку биографију или CV; 3) оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању (високом за радна места под бројем 1, 
2, 3, 4 и 8; средњем за радна место под редним 
бројем 5. и основном за радна места под ред-
ним бројем 6. и 7); 4) извод из матичне књи-
ге рођених са холограмом, оригинал или ове-
рену фотокопију; 5) уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); 6) уверење о неосуђиваности из 
казнене евиденције МУП-а; 7) кандидат (одно-
си се само за наставнике) који има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина доставља одговарајућу потврду /
уверење високошколске установе о броју ост-
варених бодова, односно положеним испити-
ма из педагогије и психологије, односно уве-
рење о положеном стручном испиту/испиту за 
лиценцу. Кандидат који нема образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина је обавезан да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као и услов за полагање испи-
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та 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 образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина; 8) доказ о знању српског језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику. Кандидати ће 
бити упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима у Национал-
ну службу за запошљавање која ће извршити 
процену применом стандардизованих поступа-
ка. Лекарско уверење да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, оригинал или у овереној фото-
копији, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи на адресу: 
ОШ „Милан Благојевић”, 4. децембар 35, 32240 
Лучани (са назнаком „За конкурс за пријем у 
радни однос на неодређено време”) или лично. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Телефон за информације: 032/817-412. Прија-
ве и приложена документација се не враћају. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве уз које 
нису приложени сви докази у оригиналу или 
овереној фотокопији од надлежног органа неће 
се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРЕЉИНА”
32212 Прељина, Драгана Бојовића 31

Обавештење о продужењу рока

Основна школа „Прељина” обавештава све 
заинтересоване кандидате да се рок за пријаву 
по конкурсу објављеном 11.03.2020. у часопису 
„Послови”, за пријем у радни однос наставника 
српског језика за 89% радног времена, проду-
жава до 18.06.2020. године, када истиче рок за 
пријаву на конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА „ГОРАЧИЋИ”
32232 Горачићи

Кувар - посластичар 
за 50% радног времена

Чистачица
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кан-
дидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018-
др. закон, 10/2019 и 6/2020): да има одгова-
рајуће образовање, у складу са чл. 16, 22 и 
23 Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Горачићи” у Горачићима; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 

понашање; држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидат за радно место кувар-послас-
тичар треба да приложи: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом трећем степе-
ну стручне спреме куварске струке (овера не 
старија од шест месеци); а кандидат за радно 
место чистачица треба да приложи оригинал 
или оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеној основној школи, док је остала потребна 
документација иста за оба радна места и канди-
дати који конкуришу су дужни да је поднесу, а 
подразумева оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(овера не старија од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (овера не старија од 6 месеци); доказ 
о неосуђиваности за наведена кривична дела 
надлежне полицијске управе прибавља шко-
ла, а уверење суда да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом прибавља кандидат. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају школи. Лекарско уверење којим се 
потврђује да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са потреб-
ном документацијом и одштампаним пријавним 
формуларом слати на горе наведену адресу: 
ОШ „Горачићи”, 32232 Горачићи или предати 
лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„МОЈЕ ДЕТИЊСТВО”
32000 Чачак, Немањина бб

Васпитач
2 извршиоца

Медицинска сестра - васпитач

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 психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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) има 
држављанство Републике Србије и 5) зна срп-
ски језик. Докази о испуњености услова из 
тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тач. 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати за рад-
но место васпитач је потребно да испуњавају 
посебне услове у виду поседовања дозволе 
за рад-лиценце и одговарајуће образовање: 
високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или мастер струковне 
студије); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; на студијама првог степена 

(основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
више образовање. Кандидати за радно место 
медицинска сестра - васпитач је потребно да 
испуњавају посебне услове у виду поседовања 
дозволе за рад - лиценце и одговарајуће обра-
зовање: средње образовање, IV степен струч-
не спреме, смер васпитачки. Кандидат који не 
поседује лиценцу, може да обавља послове вас-
питача најдуже две године од дана заснивања 
радног односа у установи, у складу са чл.144 
ст.3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз попуњен пријавни форму-
лар доступан на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и кратку биографију, кандидат подно-
си следећу документацију: оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције из чл.139 ст.1 
тач. 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања; оригинал или оверену фотоко-
пију дозволе за рад лиценце (уколико поседу-
је, уколико не поседује пожељно је да достави 
доказ о обављеној приправничкој пракси, сав-
ладаном програму увођења у посао и радном 
стажу) 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 документа-
цијом се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Предшкол-
ска установа „Моје детињство” Чачак, Немањи-
на бб, са назнаком „Пријава на конкурс за избор 
васпитача - не отварати”, уз обавезну назнаку 
за које радно место се конкурише.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРЕЉИНА”
32212 Прељина, Драгана Бојовића 31

тел. 032/381-005

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 75/14,13/17 - УС и 113/17), испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. 
закони), односно чланом 21. Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Прељина” у Прељини и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављансто 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености наведених услова саставни су 
део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 
2. који се прибавља пре закључења уговора о 
раду. Правилником о организацији и система-
тизацији послова у ОШ „Прељина” Прељина 
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прописано је следеће: За обављање послова 
радног места референта за финансијско рачу-
новодствене послове, може се засновати радни 
однос са лицем које је стекло четврти степен 
стручне спреме, економског смера. Кандидати 
подносе одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар са званичне странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи. 
Уз пријавни формулар кандидати су дужни да 
приложе одговарајућу документацију којом 
се доказује испуњеност прописаних услова и 
то: диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању, извод из матичне књиге рођених (на 
прописаном обрасцу са холограмом); уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци); 
уверење о неосуђиваности (не старије од шест 
месеци); личну биографију (CV). Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији. Непотпуне и неблаговреме прија-
ве, као и пријаве са неовереним фотокопија-
ма, неће бити узете у разматрање. Кандида-
ти који испуњавају услове за оглашено радно 
место, чије су пријаве благовремене, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и 
који су изабрани у ужи избор, упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поспупака. Одлуку о избору кандидата 
обавиће се у просторијама ОШ „Прељина” у 
Прељини, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену разговора бити обавештени на адресу 
односно број контакт телефона који су навели 
у пријавама. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова предати непосредно у секрета-
ријату школе или послати на горе наведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе и преко телефона: 
032/381-005. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”

32000 Чачак, Заблаће бб
тел. 032/5813-012, 5814-104

Наставник биологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Неопходно је да кандидат има: 1. 
одговарајуће образовање, 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 наставника и стручних сарадни-
ка 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. септем-
бра 2005. године; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна 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 родосквр-
нуће, 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 обзи-

ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик - обра-
зовно-васпитни рад се остварује на српском 
језику. Докази о испуњености услова који се 
достављају уз пријавни формулар: 1. оригинал 
или оверена копија дипломе о одговарајућем 
образовању; 2. потврда да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање,издат по објављивању конкурса; 3. 
уверење о држављанству Републике Србије; 4. 
доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља само онај канди-
дат 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 способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Доказ који се односи 
на физичку и здравствену способност кандида-
та доставља се пре закључења уговора о раду. 
Уз пријавни формулар, који се преузима на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије (htp://www.mpn.gov.rs) и документацију 
кандидати достављају и кратку биографију са 
контакт подацима (адреса, телефон). Докумен-
тацију заједно са одштампаним и попуњеним 
пријавним формуларом кандидати достављају 
школи најкасније у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријавни формулар и 
потребну документацију треба послати на адре-
су школе: Заблаће, 32223 Чачак или предати 
лично у просторијама школе, радним даном од 
8.00 до 12 часова, у затвореној коверти са наз-
наком „За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве, као и пријаве 
са неовереном доментацијом у прилогу, неће се 
разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ” 
32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/322-527, 032/327-976
e-mail: osvukcacak@gmail.com

Наставник физике
са 90% норме

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и 
то да је кандидат стекао високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије): 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та, 2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-

зовање до 10. септембра 2005. године лице из 
тачке 1) подтачка (2) услови мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, да има степен и врсту 
образовања у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019). Општи усло-
ви у складу са чланом 139. и чланом 140. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. 
закони и 10/2019) и то: а) да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника; б) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; в) да има држављанство Републике 
Србије; г) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; д) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: 1) пријавни формулар Минис-
тарства просвете; 2) очитану личну карту или 
фотокопију; 3) пропратно писмо и CV; 4) овере-
ну фотокопију дипломе о одговарајућем обра-
зовању; 5) доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству, оригинал 
или фотокопију која није старија од 6 месеци); 
6) извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију; 7) уверење о нео-
суђиваности из суда и МУП-а, оригинал или 
оверену фотокопију. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности дос-
тавља се непосредно пре закључења уговора 
о раду, оригинал или оверена фотокопија. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања овог огласа у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће разматрати. Пријаве са доказима 
о испуњености услова се предају непосредно 
у секретаријату школе, сваког радног дана од 
08.00 до 14.00 часова или слати на адресу: ОШ 
„Вук Караџић”, Чачак, Цара Душана 25, са наз-
наком „За конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ИВАЊИЦА 

32250 Ивањица

Конкурс објављен 27.05.2020. године у публика-
цији „Послови” поништава се у целости.

ГЊИЛАНЕ

ОШ „БРАТСТВО”
Стрезовце, 38260 Косовска Каменица

Стручни сарадник - психолог школе

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одго-
варајуће образовање у складу са чланом 
140. и 141. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” бр 11/2019 од 15.08.2019.
године), као и да испуњавају услове прописане 
чланом 139.Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Потребно је да кандида-
ти имају: одговарајуће образовање; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење прила-
же кандидат који буде примљен по конкурсу, 
пре закључења уговора о раду); да нису осуђи-
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вани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139.став 1. тачка 3) закона о 
основама система образовања и васпитања; 
да имају држављанство Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да за лице није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су обавезни да 
доставе: оверену фотокопију дипломе о стге-
ченом одговарајућем образовању, оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења надлежне ПУ да нису осуђивани 
- не старије од 6 месеци, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије - не старије од 6 месеци, кратку 
биографију. Пријаву на конкурс са сајта минис-
тарства просвете (део „Ново на сајту”). Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Рок за доношење одлуке по распи-
саном конкурсу је 30 дана од истека конкурса. 
Додатне информације можете добити слањем 
е-мејла на адресу школе bratstvostrezovce@
gmail.com Пријаве можете слати на адресу 
Основна школа „Братство”, Стрезовце, 38260 
Косовска Каменица, са назнаком „За конкурс за 
стручног сарадника - психолог школе” или их 
предати лично у просторијама управе школе.

ЈАГОДИНА

ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
35208 Војска

тел. 035/8150806

Домар

УСЛОВИ: средње образовање (трећи или четвр-
ти степен) и положен стручни испит за рад са 
судовима под притиском (за послове руковања 
постројења у котларници). Кандидат поред 
општих услова за заснивање радног односа 
из члана 24. став 1. Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17, ОУС 113/17, 95/2018 - аут. тума-
чење), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене одредбама члана 139. Закона осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018, др. закон и 6/2020). 
Кандидати уз пријаву и кратку радну биогра-
фију треба да доставе и следећа документа: 
оригинал или оверену фотокопију исправе/
дипломе, уверења или сведочанства о струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену копију), уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену копију, не старије од 6 месеци), 
доказ да кандидат није осуђен правноснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139. 
став 1 тачка 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („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 позна-
вању српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад, подноси кандидт 
који није стекао диплому на српском језику. 
Лекарско уверење као доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, кандидат који буде 
изабран доставља пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом и кратком радном 
биографијом достављају школи нагоренаведену 
адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаву и кратку радну 
биогафију са доказима о испуњености услова 
доставити на адресу школе. Докази о испуња-
вању сулова предвиђених овим огласом, ако 
нису оригинални него фотокопије или препи-
си, морају бити оверени у складу са Законом 
о оверевању потписа, рукописа и преписа 
(„Службени гласник РС”, бр. 93/2014, 22/2015, 
87/2018). Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, контакт теле-
фон: 035/815-0806.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац, Браће Југовић 10

Наставник практичне наставе - 
куварство

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос прописане одредба-
ма Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 
-други закон и 10/19) и одредаба Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Службени гласник РС”, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 
8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 
5/11, 8/11,9/13 и 8/17) и то: поседовање одго-
варајућег високог образовања на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, прописаног за наставника практичне наста-
ве - куварство, у складу са чланом 140. став 
(1) тачка 2) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има психичку, физич-
ку 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 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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-васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву, кандидати су дужни да 
доставе, оверену фотокопију или оверен пре-
пис дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању у складу са одредбама Закона о основама 
система образовања и васпитања, не старију 
од шест месеци; уверење надлежног суда о 
некажњавању, не старије од шест месеци; 
уверење о држављанству, не старије од шест 
месеци; уверење МУП-а о чињеници да канди-
дат није осуђиван за кривично дело или прив-
редни преступ утврђен Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања, (члан 139. став 
1. тачка 3), не старије од шест месеци; извод 
из матичне књиге рођених, не старији од шест 
месеци. Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду (не старије од шест 
месеци). Напомена: Документа која се при-
лажу као доказ о испуњености услова не могу 
бити старија од шест месеци, а достављају се 
оригинали или оверене копије. Докази који се 
достављају у виду копије, морају бити овере-

ни у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени гласник РС”, 
бр. 93/14 и 22/15). Пријаве са комплетном 
документацијом (доказима о испуњавању усло-
ва), достављају се на горе наведену адресу, 
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос 
наставника практичне наставе - куварство”. 
Рок за пријаву: 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене молбе неће бити 
узете у разматрање. Ближе информације могу 
се добити код секретара, на телефон школе: 
035/321-408.

ШОМО „ДУШАН СКОВРАН”
35230 Ћуприја, Иве Лоле Рибара 1

тел. 035/8471-344

Стручни сарадник - психолог

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
стечено: на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким 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, у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани мастер, треба да посе-
дују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких 
предмета. 

Домар - мајстор одржавања

УСЛОВИ: трећи степен стручне спреме, грађе-
винске, електротехничке или машинско-метал-
ске струке, у складу са Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у ШОМО 
„Душан Сковран” Ћуприја.

Радник на одржавању хигијене

УСЛОВИ: основно образовање, у складу са Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у ШОМО „Душан Сковран”, Ћуприја.

ОСТАЛО: Поред одговарајућег образовања 
кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање 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, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
- образовно-васпитни рад се остварује на срп-
ском језику. Докази о испуњености услова који 
се достављају уз пријавни формулар: 1. ори-
гинал или оверена копија дипломе о одгова-
рајућем образовању; 2. потврда да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног  
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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 дис-
криминаторно понашање, издат по објављи-
вању конкурса; 3. уверење о држављанству 
Републике Србије; 4. доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад дос-
тавља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском 
језику; 5. оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. 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 проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Доказ који се односи на физичку и здравствену 
способност кандидата доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријавни формулар и 
документацију кандидати достављају и кратку 
биографију са контакт подацима (ЈМБГ, адре-
са, телефон). Кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар (навести радно место на 
које се конкурише) који се може наћи на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (htp://www.
mpn.gov.rs). Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на адресу шко-
ле: ШОМО „Душан Сковран”, Иве Лоле Рибара 
1, 35230 Ћуприја, са назнаком „За конкурсну 
комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДУШАН ПОПОВИЋ”
35263 Белушић

тел. 035/8413-126

Наставник српског језика
94% радног времена

Наставник историје
55% радног времена

Наставник музичке културе
75% радног времена

Стручни сарадник - психолог
50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019), и то: 
да имају одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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); да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ доставља 
кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих доку-
мената о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доста-
ве следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
или уверење о стеченом одговарајућем обра-
зовању (ако диплома није уручена) у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019), 
не старију од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију), не 
старији од 6 месеци; уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену фотокопију); доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело утврђено у члану 139. став 
1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019), не старији од 
6 месеци. Пријаве са доказима о испуњености 
услова се достављају секретаријату ОШ „Душан 
Поповић”, Белушић, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, лично или поштом на 
адресу школе: Основна школа „Душан Попо-
вић”, 35263 Белушић, у затвореној коверти, са 
назнаком: „Пријава за конкурс за пријем у рад-
ни однос, на неодређено време”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Телефон за контакт: 035/8413-126.

ОШ „ДУШАН ПОПОВИЋ”
35263 Белушић

тел. 035/8413-126

Домар мајстор одржавања
IV степен, 50% радног времена

Домар мајстор одржавања
III степен, 50% радног времена

Кувар
IV степен, 50% радног времена

Кувар
III степен, 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019), и то: 
да имају одговарајуће образовање; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење о томе као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду); 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са Законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доста-
ве следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
или уверење о стеченом одговарајућем обра-
зовању (ако диплома није уручена), не старију 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), не старији 
од 6 месеци; уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију); доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело утврђено у члану 139. став 
1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019), не старији од 
6 месеци. Пријаве са доказима о испуњености 
услова се достављају секретаријату ОШ „Душан 
Поповић”, Белушић, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, лично или поштом на 
адресу школе: Основна школа „Душан Попо-
вић”, 35263 Белушић, у затвореној коверти, са 
назнаком: „Пријава за конкурс за пријем у рад-
ни однос, на неодређено време”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Телефон за контакт: 035/8413-126.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
35000 Јагодина, Слободана Пенезића Крцуна 1

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019, 6/2020) и 
то: одговарајуће образовање: средње образо-
вање - четврти степен, природно-математичка 
струка - занимања математичко-програмерски 
сарадник; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица и родосквр-
нуће, 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријаву кан-
дидати су дужни да доставе: оверену фотоко-
пију дипломе или уверење о стеченој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, доказ 
о неосуђиваности, уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду, доказ о знању српског језика (ако 
кандидат прилаже диплому о завршеном шко-
ловању на српском језику не треба да доставља 
додатне доказе за овај услов). Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве се подносе 
на адресу: Гимназија, Светозара Марковића 1, 
35000 Јагодина, Слободана Пенезића Крцуна 1. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.
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Наука и образовање

ОШ „БОШКО ЂУРИЧИЋ”
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити иаз-
брано лице које испуњава услове из члана 122, 
139 и 140 став 1 и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018, др. закон. 10/2019 
27/2018- др. закон и 6/2020) и то: да поседу-
је одговарајуће високо образовање за настав-
ника основне школе, педагога или психолога, 
стечено на студијама другог степена - мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно стручне 
области или области педагошких наука, у ком 
случају је неопходна завршеност студија првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета, или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима, који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да поседује дозволу за рад 
(лиценцу), односно положен стручни испит за 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
да има обуку и положен испит за директора 
школе; кандидат који нема положен испит за 
директора, може бити изабран, али ће бити 
дужан да га положи у року од две године сту-
пања на дужност; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица и 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 изр-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, да није правоснажно осуђено за 
привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140. став 1 
и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања, дужност директора може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из чла-
на 140. став 3. Закона за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да поднесе: 1. оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
2. оригинал или оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту за наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 3. потврду о радном искуству у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 4. 
оригинал или оверену фотокопију лиценце за 

директора установе ако је кандидат поседује 
(пријава уз коју није достављен овај доказ неће 
се сматрати непотпуном); 5. уверење надлеж-
не службе Министарства унутрашњих послова 
да није осуђиван за кривична дела из члана 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и да за кандида-
та није утврђено дискиминаторно понашање у 
поступку и на начин прописан законом (не ста-
рије од шест месеци); 6. оригинал или оверену 
фотокопију уверења надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога 
за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 
3. Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од шест месеци); 7. уве-
рење надлежног привредног суда да кандидат 
није правноснажном осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности након рас-
писивања конкурса; 8. оригинал или оверена 
копија уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци); 9. оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; 10. доказ да 
кандидат зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (овај доказ доставља 
кандидат који одговарајуће високо образовање 
није стекао на српском језику); 11. доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), а 
уколико се на конкурс пријавило лице које је 
претходно обављало дужност директора шко-
ле, дужно је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања; 12. преглед кретања у служби 
са биографским подацима и предлог програма 
рада директора. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
ученицима доставља кандидат који решењем 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја буде именован за директора. Доказ се 
доставља пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са 
потребном документацијом се подносе у затво-
реној коверти, са назнаком „Комисија за избор 
директора”, лично или препоручено поштом, 
на горенаведену адресу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, преко телефона: 035/245-503. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

Наставник техничког и 
информатичког образовања

са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање за радно место наставни-
ка, да испуњава услове из члана 140. Закона 
основама система образовања и васпитања и 
да испуњава услове у складу са Правилником о 
допуни Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), 1) 
студије другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке 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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 

године; лице из става 1. тачка 1) подтачка 2. 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета.

Наставник грађанског васпитања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање за радно место наставника, 
треба да испуњава услове из члана 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и да испуњава услове у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017), 1) студије 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то 1. студије другог степена 
из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, 2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2. 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из става 1. тачка 1) подтачка 2. 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Остали услови: психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са ученицима; да лице 
које конкурише 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 давање мита, за кривично дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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 изво-
дом из казнене евиденције); да има држављан-
ство 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, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Заједно са одштампаним 
пријавним формуларом који се налази на зва-
ничној интернет страници, школи се доставља: 
доказ о одговарајућем образовању (оверен 
препис или оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом образовању), извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија), доказ односно уверење о посе-
довању образовања психолошких педгошких 
и методичких дисциплина стеченом на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова издато од стране одго-
варајуће високошколске установе; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци; извод 
из података казнене евиденције надлежне 
полицијске управе. Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
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са ученицима, изабрани кандидт доставља пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата Конкурсна коми-
сија 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 кон-
курс је осам дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве се подносе на горенаведену адресу 
или предати лично. Ближе информације се могу 
добити на телефон: 035/245-503, код секретара 
школе. Непотпуне и/или неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Конкурс објави-
ти у огласним новинама „Послови”.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35254 Поповац

тел. 035/541-040

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва услове прописане чл. 139, 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019): 1) да има одговарајуће образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Про-
светни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 3/17, 13/18 и 11/19); 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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 коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 154. 
кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: доказ о одговарајућем образовању - ове-
рену фотокопију дипломе, односно уверења 
ако диплома није издата, о стеченом одгова-
рајућем образовању (кандидати који су стекли 
академско звање мастер достављају и оверену 
фотокопију дипломе са основних академских 
студија); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи - српски језик (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (доставља се пре закљу-
чења уговора о раду); доказ да није осуђиван 
за кривична дела из чл. 139. став 1. тачка 3. 
(уверење полицијске управе са изводом из каз-
нене евиденције издатог од стране МУП-а РС); 
кратку биографију. Сва документа се прилажу 
у оригиналу или као оверене фотокопије, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним формуларом, достављају установи. Избор 
се врши у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидати који 
уђу у ужи избор упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 

коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Небла-
говремене, непотпуне, као и пријаве са фото-
копијама докумената које нису оверене од 
надлежног органа, неће се узети у разматрање. 
Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у 
секретаријат школе, у затвореној коверти, са 
назнаком: „За конкурсну комисију - стручни 
сарадник психолог”, на адресу: ОШ „Бранко 
Радичевић”, 35254 Поповац. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити телефоном на 
број: 035/541-040.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 
35273 Бунар бб 

тел. 035/827-1215

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Међуречу, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
следеће услове: 1) да има одговарајуће обра-
зовање и то: за радно место стручни сарадник 
- библиотекар у складу са чланом 140. и 142. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018-др. Закон, 10/19 и 6/20) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник” бр.11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/19 и 2/20); за радно место 
чистачица: завршену основну школу; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: 1) 
диплому о стеченом одговарајућем образовању 
за радно место стручни сарадник - библиоте-
кар, односно сведочанство о завршеном основ-
ном образовању и васпитању за радно место 
чистачица; 2) извод из матичне књиге рођених; 
3) уверење о држављанству Републике Србије; 
4) уверење о неосуђиваности и непостојању 
дискриминаторног понашања, издато од стране 
МУП Србије; 5) доказ о знању српског језика 
достављају кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику; 6) радну 
биографију (осим за лица која први пут засни-
вају радни однос) - пожељно. Лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 

Докази о испуњености услова достављају се у 
оригиналу или овереној фотокопији. Оригинали 
уверења не смеју бити старији од шест месе-
ци. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Бранко 
Радичевић”, 35273 Бунар бб, са назнаком „За 
конкурс” или предати лично. 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН”

35250 Параћин, Глождачки Венац 23а
тел. 035/564-977

Поништава се конкурс на одређено време 
за радно место наставника француског јези-
ка са 77,78% радног времена, објављен у 
листу „Послови” бр. 873, дана 18.3.2020, који 
је продужен у листу „Послови” бр. 883, дана 
27.5.2020, због повратка одсутне запослене са 
боловања.

ОМШ „МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ”
35250 Параћин, Бранка Крсмановића 47

тел. 035/573-060

Медијатекар/нототекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат: 1) има одговарајуће 
образовање (дипломирани музички педагог, 
дипломирани музичари свих усмерења); 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4) има држављанство Републи-
ке Србије, 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-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 тачка 
1), 3) -5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Чланом 140. Закона прописано је да: наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и оговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Кандидати треба 
да испуњавају услове из чл. 139. и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
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Наука и образовање

(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18, 
27/18 - др. закон и 10/19) и члана 8 тачка 2.1 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова у основној музичкој школи „Милен-
ко Живковић” бр. 107 од 16.03.2018. године. 
Кандидати подносе: одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе; уве-
рење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених и извод из казнене 
евиденције при надлежној полицијској управи 
МУП-а као и да зна српски језик. Осим услова 
из члана 139 и 140. Закона, кандидат мора да 
испуњава и следеће услове и то: да има мини-
мум три године радног искуства на пословима 
радном месту медијатекар/нототекар, обавез-
на писмена препорука претходног послодавца. 
Послодавац нема обавезу обезбеђења смештаја 
за кандидате који имају пребивалиште ван 
седишта послодавца. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве се подносе у секретарија-
ту ОМШ „Миленко Живковић” Параћин, Бранка 
Крсмановића 47, 35250 Параћин, или се шаљу 
поштом, са повратницом, уз назнаку „За кон-
курс”. 

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат: 1) има одговарајуће 
образовање (дипломирани економиста), стече-
но на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност; 
3) није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик. Услови из става 1 овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1. тачка 1), 3) -5). овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати треба да 
испуњавају услове из члана 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/17, 27/18, 27/18 - др. 
закон и 10/19) и члана 9. Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у основ-
ној музичкој школи „Миленко Живковић” бр. 
107 од 16.03.2018. године. Кандидати подно-
се: одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе; уверење о држављанству репу-
блике Србије, извод из матичне књиге рођених 
и извод из казнене евиденције при надлежној 
полицијској управи МУП-а као и да зна српски 
језик. Осим услова из члана 139. Закона, кан-

дидат мора да испуњава и следеће услове и то: 
да има минимум две године радног искуства 
на пословима радном месту, обавезна писмена 
препорука претходног послодавца, познавање 
рада на рачунару. Послодавац нема обавезу 
обезбеђења смештаја за кандидате који имају 
пребивалиште ван седишта послодавца. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се под-
носе у секретаријату ОМШ „Миленко Живко-
вић” Параћин, Бранка Крсмановића 47, 35250 
Параћин, или се шаљу поштом, са повратни-
цом, уз назнаку „За конкурс”.

ОШ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ”
35255 Доња Мутница

тел. 035/540-607

Наставник разредне наставе

Наставник математике
са 77,78% радног времена

Наставник српског језика и 
књижевности

са 94,45% радног времена

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС, број 88/2017, 27/2018, 11/2019), и то: 
1) да је стекао високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије): (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка 
(2) одељка „услови” мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајуће предмете, односно гру-
пу предмета; да има степен и врсту образовања 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни преглед”, бр. 11/12,15/13, 2/16,10/16,11/16, 
2/17, 3/2017,13/2018, 11/2019); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 срп-
ски језик. Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: 1. попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - део Ново на 

сајту), 2. кратку биографију, 3. оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверење о стеченом високом образовању, 4. 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старија од 6 месеци), 5. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал са 
холограмом или оверену фотокопију), 6. уве-
рење из казнене евиденције МУП-а о неосуђи-
ваности (не старије од 6 месеци), 7. лекарско 
уверење (прилаже кандидат који буде изабран 
по конкурсу, пре закључења уговора о раду), 
8. доказ о знању српског језика (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику). Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. 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 служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни 
формулар са документацијом слати препору-
ченом поштом или доставити лично у секрета-
ријат школе, у затвореној коверти, са назнаком: 
„За конкурсну комисију”, на адресу: ОШ „Бранко 
Крсмановић”, 35255 Доња Мутница.

ОМШ „МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ”
35250 Параћин, Бранка Крсмановића 47

тел. 035/573-060

Конкурс објављен у публикацији „Послови” бр. 
871 од 04.03.2020. поништава се у целости, за 
пријем у радни однос наставника клавира.

ОШ „РАДА МИЉКОВИЋ”
35000 Јагодина, Кнеза Лазара бб

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема про-
писана Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012 и 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2019) за 
тражено радно место, односно да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 135. ст. 
2, чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20), лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које 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 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 нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; наставник немачког јези-
ка, професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/профил  
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немачки језик), мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни, пред-
мет/профил немачки језик), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
Језик, књижевност и култура), мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет).

Наставник српског језика
са 67% радног времена

УСЛОВ: одговарајућа стручна спрема прописана 
Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС”, бр. 11/2012 и 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2019) за траже-
но радно место, односно да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 135. ст. 2, чл. 
139. и 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20), лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; наставник српског језика, 
професор српског језика и књижевности, про-
фесор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, професор српске књижевности и 
језика, професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу, дипломирани фило-
лог српског језика са јужнословенским језици-
ма, дипломирани филолог српске књижевности 
са јужнословенским књижевностима, професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност, профе-
сор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и српскохрватски језик, 
професор српскохрватског језика и опште линг-
вистике, професор за српскохрватски језик са 
јужнословенским језицима, професор српскохр-
ватског језика са источним и западним словенс-
ким језицима, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност, 
професор југословенске књижевности са стра-
ним језиком, дипломирани филолог за књижев-
ност и српски језик, дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност, професор српског 
језика и српске књижевности, дипломирани 
компаратиста, мастер филолог (студијски про-
грами: Српски језик и књижевност, Српска књи-
жевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Српска књижевност и језик са 
компаратистиком)), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Срп-
ска филологија (српски језик и књижевност), 

Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност; Компара-
тивна књижевност са теоријом књижевности), 
професор српскохрватског језика и књижев-
ности, мастер филолог из области филолошких 
наука, професор југословенске књижевности 
и српског језика, мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет).

ОСТАЛО: Кандидат, поред одговарајућег 
образовања, мора да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да је држављанин Републике 
Србије, као и да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уколико кандидат није сте-
као образовање на српском језику, у обавези 
је да достави потврду одговарајуће образовне 
установе да је положио испит из српског језика. 
Уз пријаву на конкурс, кандидат је у обавези 
да достави: оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми, да је кан-
дидат држављанин Републике Србије - прило-
жити уверење о држављанству не старије од 6 
месеци; да је кандидат пунолетан - приложити 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; да оверена документа нису старија 
од 6 (шест) месеци; да кандидат поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима - на проверу психофизич-
ке способности школа упућује кандидате који 
су ушли у ужи избор у надлежну Националну 
службу за запошљавање. Лекарско уверење 
којим се потврђује здравствена способност, 
кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Уверење - доказ да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, прибавља кандидат из извода из казне-
не евиденције код Министарства унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе. Радну 
биографију, осим за лица која први пут засни-
вају радни однос - пожељно доставити. Канди-
дат 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 
заједно са попуњеним пријавним формуларом 
доставља школи. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Помоћни радник
са 81% радног времена

Помоћни радник

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
за пријем у радни однос прописане чланови-
ма 139, 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - други закони, 10/19 и 6/20). 
Потребно је да кандидат има основно образо-
вањe, има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да је 
држављанин Републике Србије, као и да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уколико кандидат није стекао образо-
вање на српском језику у обавези је да достави 
потврду одговарајуће образовне установе да је 
положио испит из српског језика. Уз пријаву на 
конкурс, кандидат је у обавези да достави: ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ној стручној спреми, о завршеној основној шко-
ли; уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци; оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; уверење да поседује психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима. На проверу психофизичких спо-
собности школа упућује кандидате који су ушли 
у ужи избор у надлежну Националну службу 
за запошљавање. Лекарско уверење којим се 
потврђује здравствена способност, кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду, уве-
рење - доказ да лице није осуђивано правнос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, прибавља 
кандидат из извода из казнене евиденције код 
Министарства унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе. Оверене копије не смеју 
бити старије од 6 (шест) месеци. Радну био-
графију - осим за лица која први пут заснивају 
радни однос - пожељно доставити. Кандидат 
попуњава пријавни формулар који преузима 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а који 
се налази у делу „Ново на сајту”, а потребну 
документацију заједно са попуњеним пријав-
ним формуларом доставља школи. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Конкурс спрово-
ди 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 прија-
ва. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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процену способности за рада са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема раз-
ултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима и обавља разговор са кан-
дидатима са листе. Комисија доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати 
на адресу: ОШ „Рада Миљковић”, Кнеза Лаза-
ра бб, 35000 Јагодина, са назнаком „За кон-
курс” или предати лично. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, путем телефона: 035/244-452. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

КИКИНДА

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24400 Сента, Главни трг 12

тел. 024/817-177

Чистачица

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
законом и то ако: има основно образовање; има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
манје или даванје мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићени међународним пра-
вом, беѕ обѕира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Ребулике Србије. Услови из става 1. овог 
члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и поверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1. тач. 1), 3) овог 
члана саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, доказ о држављанству 
Републике Србије уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
некажњавању. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети разматрање. Пријаве треба послати 
на адресу: Сента 24400, Главни трг 12. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
привременог секретара школе: Андреа Берењи, 
тел. 024/817-177.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24400 Сента, Главни трг 12

тел. 024/817-177

Извођење вежби - настава 
здравствене неге

на српском и мађарском наставном 
језику

6 извршилаца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: има одговарајуће образовање 

по Правилнику о степену и врсти образовања 
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, 13/2018) члану 4. тачка 23) подтачка 
1) и Правилник о иземени и допунама Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Здравство 
и социјална заштита („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 21/2015, 11/2016, 13/2018 
и 5/19) члану 4. тачка 23) подтачка 1) после 
алинеје 14. тачка се замењује тачком и запетом 
и додаје се алинеја 15; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које изречена безус-
ловна 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 родосквр-
нуће, 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; има држављанство Ребу-
лике Србије; зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (тј. мађарски 
језик). Услови из става 1. овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и поверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из 
става1. 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 угово-
ра о раду. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о држављанству Републике Србије, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о некажњавању, доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно -васпит-
ни рад (кад се образовно-васпитни рад оства-
рује на језику националне мањине, тј. мађар-
ски језик). Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
разматрање. Пријаве треба послати на адресу: 
24400 Сента, Главни трг 12. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код привре-
меног секретара школе: Андреа Берењи, тел. 
024/817-177.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„МИЛИВОЈ ОМОРАЦ”

23323 Иђош, Миливоја Оморца 40
тел./факс: 0230/65-209
e-mail: osidjos@mts.rs

www.milivojomorac.edu.rs

Наставник предметне наставе - 
математика

са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: Услов у погледу одговарајућег обра-
зовања из члана 139 став 1 тачка 1) Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020; у даљем тексту: 
Закон) и степена и врсте образовања из чла-
на 140 Закона и члана 3 став 1 тачка 9. Пра-
вилника 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 и 2/2020; у 
даљем тексту: Правилник) и то: да има одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама дру-

гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године (лице из члана 140 став 1 тачка 
1) подтачка (2) Закона мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета и стручне спреме): професор 
математике, дипломирани математичар, дипло-
мирани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, професор математике и рачу-
нарства, дипломирани математичар за матема-
тику економије, професор информатике - мате-
матике, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар - примењена мате-
матика, дипломирани математичар - математи-
ка финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани информатичар, мас-
тер математичар, мастер професор математике, 
мастер професор математике и физике, мастер 
професор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, мастер про-
фесор информатике и математике, дипломира-
ни професор математике-мастер, дипломирани 
математичар - мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математи-
чар - професор математике, дипломирани мате-
матичар - теоријска математика, дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије), професор хемије - матема-
тике, професор географије - математике, про-
фесор физике - математике, професор биологије 
- математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике, односно 
математике и информатике. Овај услов доказује 
се подношењем оверене фотокопије дипломе, 
односно уверења о стеченом високом образо-
вању у напред наведеном степену и врсти, а 
лица који су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер треба да подне-
су и диплому, односно уверење о завршеним 
основним академским студијама на студијским 
програмима из области математике или при-
мењене математике (са положеним испитом из 
предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметној настави математике и физи-
ке односно математике и информатике. Лице 
које нема обавезно образовање из члана 142 
ставови 1 и 4 Закона (образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, однос-
но које је у току студија положило испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу), у обаве-
зи је да га стекне у року од једне, а највише  
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две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Услов за 
заснивање радног односа је да лице зна срп-
ски језик као језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад из члана 139 став 1 тачка 5) 
Закона. Уколико одговарајуће високо образо-
вање није стечено на српском језику доставља 
се оверена фотокопија потврде/уверења да је 
лице стекло средње, више или високо образо-
вање на српском језику или је положило испит 
из језика по програму одговарајуће високош-
колске установе (члан 141 став 7 Закона); 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима из члана 
139 став 1 тачка 2) Закона - доказује се под-
ношењем оригинала или оверене фото-копије 
лекарског уверења надлежне службе медицине 
рада пре закључења уговора о раду; 3. да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона - доказује се 
подношењем оригинала или оверене фото-ко-
пије уверења надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова (доказ не може бити ста-
рији од дана објављивања конкурса); 4. да је 
држављанин Републике Србије из члана 139 
став 1 тачка 4) Закона - доказује се подно-
шењем оригинала или оверене фото-копије уве-
рења о држављанству издато на обрасцу након 
1.1.2019. године. Осим напред наведене доку-
ментације на конкурс уз пријаву кандидат дос-
тавља и извод из матичне књиге рођених издато 
након 1.3.2010. године, односно његову оверену 
фотокопију и биометријски очитану личну кар-
ту. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања у недељном листу Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна националана служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Кандидати напред наведену доку-
ментацију заједно са радном и животном био-
графијом својеручно потписаном, достављају 
уз одштампан и попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.
doc, путем поште на адресу Основна школа 
„Миливој Оморац”, Миливоја Оморца 40, 23323 
Иђош или лично на напред наведену адресу са 
назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Непотпуна 
пријава је она пријава која не садржи све дока-
зе из конкурса. Конкурсна документација се не 
враћа. Лице надлежно за контакт са кандидати-
ма је секретар установе путем контакт телефона 
за информације: 0230/65-209.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА 
ШКОЛА СЕНТА

24400 Сента, Главни трг 12

1. Домар
са 50% радног времена

2. Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и то 
ако: 1) има одговарајуће образовање; завршену 
средњу школу, има трећи или четврти степен 
стручне спреме, доказ: оверена копија дипломе 
о завршеном одговарајућем образовању (дос-
тавља кандидат уз пријаву); 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, доказ: лекарско уверење 
(доставља кандидат пре закључења уговора); 
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, доказ: извод из казнене евиденције о 
некажњавању (доставља кандидат уз пријаву); 
4) има држављанство Републике Србије, доказ: 
уверење о држављанству (доставља кандидат 
уз пријаву). Уз формулар за пријаву на конкурс, 
који кандидати могу преузимати на званичној 
интернет страници Министарства, кандидат 
подноси: 1. оверену копија дипломе о заврше-
ном образовању, 2. уверење о држављанству, 
3. извод из матичне књиге рођених, 4. уверење 
о некажњавању. Сви прилози морају бити у 
оргиналу или овереној копији. Документацију 
са формуларом за пријаву на конкурс послати 
на адресу: Економско-трговинска школа Сента, 
Главни трг 12, 24400 Сента, са назнаком „За 
конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у часопи-
су „Послови” НСЗ. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
24400 Сента, Главни трг 12

тел. 024/811-751
e-mail: gimnazijasenta135@gmail.com

Наставник математике
на српском и мађарском језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 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) кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: 1) да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, и 6/2020) и да има 
стечено образовање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника струч-
них сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
7/2019) предвиђено за наставника математи-
ке на српском и мађарском језику, и дозволу 
за рад (лиценцу); 2) да има психичку, физич-

ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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) да 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и мађарски језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Испуњеност овог 
услова цениће се у складу с чланом 141 став 6 
ЗОСОВ-а.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком био-
графијом - кретањем у служби доставити: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању и лицен-
це; извод из матичне књиге рођених; доказ о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривична дела набројана у тачки 3 (уверење 
из казнене евиденције МУП-а не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци; попуњен пријавни формулар који 
је прописан од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и налази се на 
сајту Министарства.Копије морају бити оверене. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) изабрани кандидат треба да дос-
тави школи пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве са потребним документима слати на 
адресу: Сенћанска гимназија”, Сента, Главни 
трг бр.12. Сва обавештења могу се добити на 
телефон: 024/811-751.

Наставник математике и 
информатике

на мађарском језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 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) кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, и 6/2020) и да има 
стечено образовање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника струч-
них сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр.15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
7/2019) п редвиђено за наставника математике 
и информатике на мађарском језику, и дозволу 
за рад (лиценцу); 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање тримесеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
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утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и мађарски језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Испуњеност овог 
услова цениће се у складу с чланом 141 став 6 
ЗОСОВ-а.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком био-
графијом - кретањем у служби доставити: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању и лицен-
це; извод из матичне књиге рођених; доказ о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривична дела набројана у тачки 3 (уверење 
из казнене евиденције МУП-а не старијеод 6 
месеци); уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци; попуњен пријавни формулар који 
је прописан од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и налази се на 
сајту Министарства.Копије морају бити оверене. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) изабрани кандидат треба да дос-
тави школи пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве са потребним документима слати на 
адресу: „Сенћанска гимназија”, Сента, Главни 
трг бр. 12. Сва обавештења могу се добити на 
телефон: 024 811 751.

Дипломирани економиста за 
рачуноводствене и финансијске 

послове

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење) кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
и 6/2020, 2) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3) да има држављан-
ство Републике Србије;.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком био-
графијом - кретањем у служби доставити: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; извод 
из матичне књиге рођених; доказ о неосуђи-
ваности правноснажном пресудом за кривична 
дела набројана у тачки 3 (уверење из казнене 
евиденције МУП-а не старијеод 6 месеци); уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци; 
попуњен пријавни формулар који је прописан 
од стране Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и налази се на сајту Минис-
тарства.Копије морају бити оверене. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад (лекарско уверење) изабрани кандидат 
треба да достави школи пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у обзир. Пријаве са потребним доку-

ментима слати на адресу: „Сенћанска гимна-
зија”, Сента, Главни трг бр. 12. Сва обавештења 
могу се добити на телефон: 024/811-751

Секретар школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење) кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
и 6/2020, 2) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3) да има држављан-
ство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком био-
графијом - кретањем у служби доставити: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; извод 
из матичне књиге рођених; доказ о неосуђи-
ваности правноснажном пресудом за кривична 
дела набројана у тачки 3 (уверење из казнене 
евиденције МУП-а не старијеод 6 месеци); уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци; 
попуњен пријавни формулар који је прописан 
од странеМинистарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и налази се на сајту Минис-
тарства.Копије морају бити оверене. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад (лекарско уверење) изабрани кандидат 
треба да достави школи пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у обзир. Пријаве са потребним доку-
ментима слати на адресу: „Сенћанска гимна-
зија”, Сента, Главни трг бр. 12. Сва обавештења 
могу се добити на телефон: 024/811-751.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ”
23300 Кикинда, Светосавска 19

Наставник уметничких и стручних 
предмета (тамбуре)

у музичкој школи са одељењским 
старешинством, на српском језику

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чланом 139, 
140, 142 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) за заснивање радног односа: 
1. да има одговарајући степен стручне спреме, 
одређеног занимања, према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019и1/2020) 
и то: лице са завршеном средњом музичком 
школом, образовни профил: музички извођач - 
тамбураш; дипломирани музичар гитариста, са 
претходно завршеном средњом музичком шко-
лом, образовни профил: музички извођач - там-

бураш; дипломирани музичар - контрабасиста, 
са претходно завршеном средњом музичком 
школом, образовни профил: музички извођач - 
тамбураш; дипломирани музичар - харфиста, са 
претходно завршеном средњом музичком шко-
лом, образовни профил: музички извођач- там-
бураш; дипломирани музички педагог, са прет-
ходно завршеном средњом музичком школом, 
образовни профил: музички извођач - тамбу-
раш; дипломирани професор солфеђа и музич-
ке културе, са претходно завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил: музички 
извођач - тамбураш; мастер музички уметник, 
професионални статус - гитариста, контраба-
систа односно харфиста, са претходно завр-
шеном средњом музичком школом, образовни 
профил: музички извођач - тамбураш; мастер 
теоретичар уметности, професионални статус 
- музички педагог, са претходно завршеном 
средњом музичком школом, образовни про-
фил: музички извођач- тамбураш; професор 
солфеђа и музичке културе, 2. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 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 језику) - доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика. 
Уз пријаву по конкурсу кандидати су дужни да 
приложе: пријавни формулар који попуњавају 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, штам-
пају га и исти прилажу са документацијом, 
биографију, диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми - оригинал или оверену фото-
копију, уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотоко-
пију, извод из матичне књиге рођених- ориги-
нал или оверену фотокопију, уверење о неос-
уђиваности из МУП-а - не старије од 6 месеци, 
оригинал, потврду одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика (само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику), доказ о 
образовању из психолошких, педагошких или 
методичких дисциплина, односно уверење(или 
оверену фотокопију индекса) да су у току сту-
дија положили испите из педагогије и психоло-
гије или доказ да су положили стручни испит, 
односно испит за лиценцу (у складу са чланом 
142.Закона о основама система образовања). 
У поступку одлучивања о избору кандидата 
комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос, врши ужи избор 
кандидата које упућује на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана добијања резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, комисија сачињава листу 
кандидата 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 разгово-
ра са кандидатима. Доказ о испуњености усло-
ва у погледу психичке, физичке и здравствене 
способности за рад децом и ученицима дос-
тавља кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
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дана од дана објављивања у листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве доставити лично у 
секретаријату школе или слати препорученом 
пошиљком на адресу школе: Oсновна музичка 
школа „Слободан Малбашки” Кикинда, Свето-
савска бр. 19, 23300 Кикинда са назнаком „За 
конкурс”. Телефон за контакт: 0230/442-474.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ШООО „РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ”
Приштина са седиштем у Штрпцу

1. Наставник српског језика
са 59% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који се пријави на конкурс 
мора да испуњава услове предвиђене одредба-
ма члана 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 
и 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: 
да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања као и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр.11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да ниjе осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за коjе 
jе изречена безусловна казна затвора у траjању 
од наjмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаjа и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкциjу, и за кога ниjе, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски 
jезик и jезик на коjем остваруjе образовно-вас-
питни рад (достављају кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику). Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз пријаву на кон-
курс доставити: оверену фотокопију дипломе 
или уверење о завршеном одговарајућем обра-
зовању; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; уверење из основног суда; 
уверење из МУП-а; доказ о познавању српског 
језика (само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику). Изабрани кандидат 
је обавезан да пре закључења уговора о раду 
достави доказ да поседује психичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима. 
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања конкурса од стране Националне службе за 
запошљавање у службеним новинама „Посло-
ви”. Кандидати који су изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Пријаве 
на конкурс са потребним документима, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом се дос-
тављају у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу: ШООО „Раднички универ-
зитет” Приштина са седиштем у Штрпцу, 38236 
Штрпце, са назнаком „Пријава на конкурс” или 
лично у управи школе. Неблаговремена и непот-
пуна документација кандидата неће бити узета 
у разматрање. За све додатне информације о 
конкурсу кандидати могу да се обрате управи 
школе на телефон: 0290/70-057.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”

38211 Племетина
тел. 028/467-784

Поништава се конкурс за пријем радника на 
неодређено време објављен 27.05.2020. године 
у публикацији „Послови”, за радна места: про-
фесор разредне наставе - 2 извршиоца и про-
фесор српског језика и књижевности - 1 извр-
шилац.

МАШИНСКА ШКОЛА
Приштина, Преоце

Наставник математике

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту 
наставник математике може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: посе-
довање одговарајућег високог образовања у 
складу са Правилником о степену и врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у 
средњој школи за предмет математика, односно 
поседовање одговарајућег образовања и то: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; посе-
довање дозволе за рад (лиценце) наставника, 
васпитача и стручног сарадника; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; извршена пси-
холошка процена способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; непо-
стојање дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: попуњен пријавни формулар са званиче 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, односно извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима); оверен препис/фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту; доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања, 
радну биографију (осим за лица која први пут 
заснивају радни однос) - пожељно. Пријаве 
треба послати на адресу: Машинска школа 
Приштина Преоце, Мирољуба Танасковића бб. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и преко телефона: 038/81-
119 и 0038-3459 955 69.

ОШ „ЗЕНУНИ”
Брод

Наставник информатике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
за пријем у радни однос прописане чланом 139 
и 140 ЗОСОВ-а („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др закони и 10/2019, 27/2018-др. 
закон и 6/2020) за заснивање радног односа: 
1. да има одговарајући степен стручне спреме 
одређеног занимања, према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи и то: да има 
одговарајуће образовање које је стекао: на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; и стекао једно од 
звања: дипломирани информатичар; 2) мастер 
информатичар (претходно завршене студије 
првог степена); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању у најмање 
од 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетних лица, 
запуштање и злостављање малолетног 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 човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију, и за кога није, 
у складу за законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4. да је држављанин Републике 
Србије; 5. да зна српски језик (доказ су у обаве-
зи да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику) - доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
приложе: пријавни формулар који попуњавају 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, штам-
пају га и исти прилажу са документацијом; био-
графију; диплому или уверење о стеченој струч-
ној спреми - оригинал или оверена фотокопија; 
уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци - оригинал или оверена фотокопија; извод из 
МК рођених - оригинал или оверену фотокопију; 
уверење о неосуђиваности из МУП-а - не старије 
од 6 месеци, оригинал; потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика (само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику). 
Доказ о испуњености услова у погледу психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, не старије од 6 месеци, 
достављају кандидати који буду изабрани, пре 
закључивања уговора о раду. Пријаве затворене 
у коверти доставити лично у секретаријат шко-
ле или слати препорученом пошиљком на адре-
су школе: ОШ „Зенуни”, 38420 Брод - Гора, са 
назнаком „За конкурс за радно место (за које се 
конкурише)”. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Контакт телефон: +383 4454 7459.

ОСНОВНА ШКОЛА „5. ОКТОБАР”
38426 Крушево, Гора

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-

www.nsz.gov.rs
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свете, науке и технолошког развоја, кандида-
ти достављају документацију у року од 8 дана 
од објављивања конкурса. Кандидат за радно 
место наставника треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то: а) има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 
6/20) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања 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, 13/18 и 11/19); б) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази који се при-
лажу: 1) потписана пријава са биографијом; 
2) попуњен пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете; 
3) оверена фотокопија дипломе или уверења 
о стеченој стручној спреми; 4) оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; 5) оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; 6) оригинал уверења 
о неосуђиваности из МУП-а; 7) потврда одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из страног језика (само канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику). Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране директора школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Рок за подношење пријава је осам 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве са 
доказима доставити на адресу: ОШ „5. октобар”, 
Улица бб, 38426 Крушево, Гора.

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 75% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандида-
ти достављају документацију у року од 8 дана 
од објављивања конкурса. Кандидат за радно 
место наставника треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то: а) има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 
6/20) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања 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, 13/18 и 11/19); б) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) није осуђива-
но 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, одузимањ 
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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази који се при-
лажу: 1) потписана пријава са биографијом; 
2) попуњен пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете; 
3) оверена фотокопија дипломе или уверења 
о стеченој стручној спреми; 4) оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; 5) оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; 6) оригинал уверења 
о неосуђиваности из МУП-а; 7) потврда одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из страног језика (само канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику). Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране директора школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Рок за подношење пријава је осам 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве са 
доказима достављају се на адресу: ОШ „5. окто-
бар”, Улица бб, 38426 Крушево, Гора.

Радник на одржавању хигијене

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају документацију у року од 8 дана од 
објављивања конкурса. Потребно је да канди-
дат има I степен стручне спреме, односно завр-
шену основну школу, држављанство Републике 
Србије; психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад, да није осуђиван правосудном 
пресудом за кривично дело прописано чланом 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20). Докази 
који се прилажу: 1) потписана пријава са био-
графијом; 2)попуњен пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете; 3) оверена фотокопија дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми; 4) ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 5) оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; 6) оригинал 
уверења о неосуђиваности из МУП-а. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија именована од 
стране директора школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Рок за подношење пријава је осам дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве са доказима дос-
тављају се на адресу: ОШ „5. октобар”, Улица 
бб, 38426 Крушево, Гора.

ЕКОНОМСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
Драгаш-Гора

Наставник српског језика и 
књижевности

Наставник економске групе 
предмета

2 извршилаца

Наставник правне групе предмета

Наставник физике

Наставник географије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних у члану 24. став 1. Закона о раду, треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139. став 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 

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 систематизацији 
послова Економско-туристичке школе из Дра-
гаша-Млике. Уз пријаву на конкурс доставити: 
скенирану личну карту, извод из матичне књиге 
рођених, извод о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију не старије од 6 месеци), 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању, оверени/пре-
пис о положеном стручном испиту или лицен-
цу, потврду да се не води кривични поступак 
и да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена без услов-
на казна затвора у трајању од шест месеци или 
да није осуђиван за кривично дело против дос-
тојанства личности и морала, лекарско уверење 
не старије од 6 месеци. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о 
раду треба да достави уверење о психофизич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима не старије од 6 месеци. Проверу 
психофизичких способности вршиће Нацио-
нална служба запошљавања применом стан-
дардизованих поступака пре доношења одли-
ка о избору. Пријава на конкурс са потребним 
документима са попуњеним пријавним форму-
ларом се доставља у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у службеним гласилима 
у Р. Србији на адресу Економско-туристичке 
школе у Драгашу-Млике или лично.

ОШ „ШАРСКИ ОДРЕД”
Севце, 38157 Брезовица

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати који се пријаве на кон-
курс морају да испуњавају услове за дирек-
тора школе који су предвиђени у члану 123 и 
124. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник” Републике 
Србије број: 88/2017, 27/2018 - др., 10/2019 и 
6/2020). Кандидати који се пријаве на конкурс 
су у обавези да уз пријаву на конкурс доставе 
следећа документа: оверен препис дипломе о 
завршеном високом образовању; оверен препис 
извода из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству не старији од 6 месеци; лекар-
ско уверење не старије од 6 месеци, уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
судском пресудом за кривично дело за које је 
изречена казна затвора у трајању дужем од три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићеним међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; уверење из основног 
суда да није покренут кривични поступак, као 
ни истрага, уверење да поседује дозволу за рад 
(лиценцу) за наставника, педагога или психоло-
га; потврда о радном стажу (потребно је да кан-
дидат има најмање осам година радног стажа у 
области образовања и васпитања) и потврда да 
није покренут поступак из области привреде, 
или да није осуђиван из истите области. Кан-
дидат који буде изабран за директора школе, 
ступиће на дужност после добијања сагласнос-
ти, уколико министар просвете да сагласност на 
избор. Мандат директора школе траје 4 годи-
не и почиње да тече од дана ступања на дуж-
ност. Стамбено питање за кандидата који буде 
изабран није обезбеђено. Конкурс остаје отво-
рен 15 дана од дана објављивања од стране 
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Наука и образовање

Националне службе за запошљавање у служ-
беним новинама „Послови”. Неблаговремена и 
непотпуна документација неће бити разматра-
на. Пријаве на конкурс слати на адресу: Основ-
на школа „Шарски одред” Севце, 38157 Брезо-
вица, уз обавезну назнаку „Пријава на конкурс”. 
Све додатне информације у вези са конкурсом 
могу се добити на број телефона: 0290/74-200.

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „ЖИВКО ТОМИЋ”
34314 Доња Шаторња

тел. 034/6837-125

Стручни сарадник - педагог

Наставник разредне наставе

Наставник техничког и 
информатичког образовања

са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл гласник РС”, бр. 
88/2017, 10/2019, 6/2020) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
- Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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; држављанство Републике Србије; 
кандидат треба да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, 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 пуб-
ликацији „Послови”. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ из казнене евиденције МУП-а да 
кандидат није осуђиван за кривична дела наве-
дена у условима из члана 139 Закона (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија); доказ одгова-
рајуће високошколске установе о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад, уколико образовање није стечено на срп-
ском језику; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија). Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом изабрани кандидат ће доставити пре 
закључивања уговора о раду. Пријаве достави-
ти на адресу: Основна школа „Живко Томић” 
Доња Шаторња, 34314 Доња Шаторња.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-500, 303-533

Наставник у звање редовни 
професор за ужу научну област 
Општа економија и привредни 

развој

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из науч-
не области Економске науке. Општи предуслов: 
кандидати морају да испуњавају општи преду-
слов 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 (поли-
цијске управе) да нису осуђивани за кривична 
дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању, Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о 
начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, 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 Економског факултета у Крагујевцу, 
у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
потребно је доставити и: биографију; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; оверене фотокопије диплома или уверења 
којима се потврђује стручна спрема; уверење 
полицијске управе органа да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци; уверење суда 
да против кандидата није покренута 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 студе-
ната. Правноваљану конкурсну документацију 
са доказима о испуњености услова конкурса, 
кандидати су обавезни да доставе и у електрон-
ској форми (на компакт диску - CD). Конкурс је 
отворен 15 дана. Пријаве са документима, са 
назнаком „За конкурс”, доставити на адресу: 
Економски факултет, Крагујевац, Лицеја Кне-
жевине Србије 3.

СРЕДЊА ШКОЛА
34220 Лапово, Светозара Марковића 43

тел. 034/6100-230

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада (женски фризер)

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
предвиђених законом о раду морају испуња-
вати услове за пријем у радни однос утврђе-
не чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и то ако: 1) имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 141. став 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020) и према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада личне услу-
ге; 2) психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица и родоскврнуће, за 

кривично дело примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије, 5) 
да знају српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи и то: 1) ориги-
нал или оверена копија дипломе, одн. уверења 
којим се доказује одговарајуће образовање; 
2) уверење о држављанству не старије од 6 
месеци; 3) извод из матичне књиге рођених са 
холограмом 4) доказ 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривича дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - уве-
рење из МУП-а не старије од 6 месеци; 5) доказ 
о познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад (уколико кандидат није 
стекао средње, више и високо образовање на 
српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе); 
6) доказ о испуњености услова под редним 
бројем 2) (лекарско уверење) кандидат прила-
же пре закључења уговора о раду. Докази који 
се прилажу морају бити у оригиналу или овере-
ни преписи/фотокопије. Рок за доставу пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Пријаву са потребним 
документима слати на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Информације се могу добити на 
горе наведени број телефона. Моле се канди-
дати да уз пријаву приложе и контакт телефон.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
34000 Крагујевац, Букурешка бб

тел. 034/370-112

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чл. 24. ст 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 25/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чл. 139 ст 1 тач. 1, 2, 3, 4 
и 5 и чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и да има одго-
варајући степен стручне спреме према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
13/2018 и 11/19) и то: да има 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 чети-
ри године, по пропису који је уређивао висо-

Посао се не чека,  
посао се тражи
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ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
а у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 13/2018 и 11/19); 2) да канди-
дат има психичку, физичку и и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног собраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међунродним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да је кандидат држављанин Републике 
Србије; 5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја) кандидати дос-
тављају следеће доказе о испуњености усло-
ва за пријем у радни однос: диплому одго-
варајућег степена и врсте стручне спреме 
(оверени препис или оверену фотокопију), а 
кандидат који има високо образовање стечено 
на студијама другог степена доставља овере-
ну копију дипломе другог степена и оверену 
копију дипломе основних академских студија; 
уверење да није осуђиван правноснажном пре-
судом за наведена кривична дела из чл. 139 
ст.1 тач. 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања из МУП-а да није старије 
од 6 месеци; уверење о држављантву да није 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених; доказ о знању српског језика (односи 
се на кандидате који образовање нису стекли 
на српском језику). Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима - лекарско уверење, 
подноси се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријаљивање је 8 дана од дана објављивња 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве се достављају 
на адресу школе: Основна школа „Свети Сава”, 
34000 Крагујевац, Букурешка бб, са назнаком 
„Конкурс за наставника разредне наставе” или 
лично код секретара школе. Ближа обавештења 
се могу добити код секретара школе, на број 
телефона: 034/370-112.

ОШ „СВЕТИ САВА” 
34243 Топоница
тел. 034/519-107

Педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема про-
писана Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012 и 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2019) за 
тражено радно место, односно да има одгова-
рајуће образовање у складу са чл.139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20), лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање на: 1) студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-

плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима 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 науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Кандидат 
поред одговарајућег образовања мора да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да је држављанин 
Републике Србије, као и да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уколико кандидат није сте-
као образовање на српском језику, у обавези 
је да достави потврду одговарајуће образовне 
установе да је положио испит из српског језика. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар пре-
узет са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, приложити 
и: кратку радну биографију, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци); доказ о неосуђиваности - уверење 
из казнене евиденције да лице није осуђивано 
(уверење из МУП-а, не старије од шест месеци); 
доказ о знању српског језика и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(доказ доставља кандидат само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том јези-
ку); доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уго-
вора (на проверу психофизичке способности 
школа упућује кандидате који су ушли у ужи 
избор у надлежну Националну службу за запо-
шљавање). Потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доста-
вити лично или поштом на адресу ОШ „Свети 
Сава”, 34243 Топоница, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, са назнаком: „Кон-
курс - педагог школе ”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве, као и фотокопије докумената 
које нису оверене, неће се разматрати. Ближа 
информације могу се добити од секретара шко-
ле, на број телефона: 034/519-107, сваког рад-
ног дана у периоду од 8.00 до 12.00 часова

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-559, 306-510

Сарадник у звању асистента, за ужу 
научну област Еволуција права

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент 
докторских академских студија уже научне 
области за коју се бира, који је сваки од прет-
ходних студија завршио са укупном просечном 
оценом најмање осам (8). Ближи услови утврђе-
ни су чланом 84. Закона о високом образовању 
и чланом 127. Статута Правног факултета у 

Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова као и доказе из члана 72. 
став 4. Закона о високом образовању, слати на 
адресу: Правни факултет у Крагујевцу, 34000 
Крагујевац, Јована Цвијића 1. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Музичка теорија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских сту-
дија који је сваки од претходних степена сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8) и који показује смисао и способност 
за наставни и научни рад. У звање асистента 
може бити изабран и магистар наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације (за 
студије по старом Закону), а који је претход-
ни степен студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8). У поновни избор у звање 
асистента може бити изабран и кандидат који 
је стекао научни назив доктора наука. Непо-
стојање сметње из чл. 72. став 4. Закона о 
високом образовању и остали обавезни, избор-
ни, општи и посебни услови предвиђени су чл. 
84.Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18-3 др. закон, 73/18, 
67/2019 и 6/2020-др. закони), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 
II-01/265/2 од 3. 4. 2018. године - www.kg.ac.
rs), Одлуком о изменама и допунама Статута 
Универзитета у Крагујевцу I (бр. II - 01-400/6 
од 07.05.2019. године), Одлуком о изменама и 
допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II 
(бр. ИИ - 01-400/5 од 07.05.2019. године), Одлу-
ком о изменама и допунама Статута Универзи-
тета у Крагујевцу III (бр. II - 01-564/3 од 28. 6. 
2019), чл. 141. Статута Филолошко-уметничког 
факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25. 10. 
2019 - пречишћен текст), Правилником о избо-
ру сарадника на Одсеку за музичку уметност 
(бр. 01-4847 од 28. 12. 2018) и другим актима 
Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Доку-
мента која је потребно доставити на наведене 
конкурсе: пријава на конкурс, биографија и 
стручна биографија, оверене копије диплома 
свих нивоа студија, извод из књиге рођених 
(оверена копија), фотокопија личне карте и 
очитана лична карта, потврда надлежног орга-
на (полицијске управе) да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела предвиђена чланом 72. 
став 4. Закона о високом образовању (оригинал 
или верена копија), потврда Комисије за обез-
беђење и унапређење квалитета о педагошком 
раду (за кандидате који су у радном односу на 
ФИЛУМ-у). Сву конкурсну документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса, сви 
кандидати су обавезни да доставе и у елек-
тронској форми (на компакт диску - ЦД-у) у три 
примерка. Приликом доказивања биографских 
података, кандидат је дужан да се придржава 
Закона о заштити података о личности, односно 
да све личне податке, технички, одговарајуће 
прикрије. Фотокопије докумената морају бити 
оверене. Пријава кандидата уз коју није при-
ложена комплетна документација сматраће се 
некомплетном и неће се разматрати од стра-
не комисије. Сва документација и радови дос-
тављају се Служби за опште и правне послове 
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимна-
зије или поштом на адресу: Филолошко-умет-
нички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Кра-
гујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. 
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Наука и образовање

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за ужу уметничку 

област Хармоника
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област Графика и 

графичке технике
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу 
уметности: за избор у звање доцент: доктор 
уметности са најмањом просечном оценом 8 (на 
свим нивоима студија), односно најмање три 
године педагошког искуства на високошкол-
ској установи и уметничка остварења у умет-
ничкој области или високо образовање мастер 
академских студија и призната уметничка ост-
варења. За избор у звање ванредни профе-
сор: доктор уметности са најмањом просечном 
оценом 8 (на свим нивоима студија), односно 
најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи и више уметничких 
остварења у уметничкој области или висо-
ко образовање мастер академских студија и 
уметничка дела која представљају самосталан 
допринос уметности. За избор у звање редов-
ни професор: доктор уметности са најмањом 
просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), 
односно најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи и већи број 
признатих уметничких остварења значајних 
за развој уметности или високо образовање 
мастер академских студија и изузетна умет-
ничка дела која су значајно утицала на развој 
културе и уметности. Обавезан услов за сва 
звања је непостојање сметње из чл. 72. ст. 4. 
Закона о високом образовању и остали општи, 
обавезни, изборни и посебни услови који су 
предвиђени чл. 74. и чл. 75. Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 - др. закон, 73/2018, 67/19 и 6/20-др. 
закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, бр. II-01/265/2 од 3. 4. 2018. 
године - www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама 
и допунама Статута Универзитета у Крагује-
вцу I (бр. II-01-400/6 од 7. 5. 2019), Одлуком 
о изменама и допунама Статута Универзитета 
у Крагујевцу II (бр. II-01-400/5 од 7. 5. 2019), 
Одлуком о изменама и допунама Статута Уни-
еврзитета у Крагујевцу III (бр. II-01-564/3 од 
28. 6. 2019), Статутом Филолошко-уметничког 
факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25. 
10. 2019), Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутен-
тично тумачење), Правилником о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
(бр. II-01-52 од 9. 1. 2017. године), Одлуком о 
изменама и допунама Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
(бр. III-01-305/5 од 26. 4. 2018), Одлуком о 
изменама и допунама Правилника о начину и 
поступкузаснивања потупку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу (бр. III-01-1298/32 од 26. 12. 
2019) - www.kg.ac.rs и другим актима Факулте-
та и Универзитета у Крагујевцу. Документа која 
је потребно доставити на наведене конкурсе: 
пријава на конкурс, биографија и стручна био-
графија, оверене копије диплома свих нивоа 
студија, извод из матичне књиге рођених (ове-
рена копија), фотокопија личне карте и очи-
тана лична карта, потврда надлежног органа 

(полицијске управе) да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела предвиђена чланом 72. 
став 4. Закона о високом образовању (ориги-
нал или оверена копија), потврда Комисије за 
обезбеђење и унапређење квалитета о педа-
гошком раду (за кандидате који су у радном 
односу на ФИЛУМ-у), потврда о педагошком 
искуству на високошколској установи, за кан-
дидате који се први пут бирају у звање настав-
ника и заснивају радни однос на факултету у 
саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено 
је јавно приступно предавање (а за кандидате 
који се бирају у области извођачких уметности 
за главни предмет предвиђена је и обавезна 
уметничка презентација). Сву конкурсну доку-
ментацију са доказима о испуњености услова 
конкурса, сви кандидати су обавезни да доста-
ве у штампаној и у електронској форми (на 
компакт диску - CD-у) у 3 примерка, у складу 
са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање и Одлуком о изменама и допу-
нама Упутства за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php). Приликом доказивања 
биографских података, кандидат је дужан да се 
придржава Закона о заштити података о лич-
ности, односно да све личне податке, технич-
ки, одговарајуће прикрије. Фотокопије докуме-
ната морају бити оверене. Пријава кандидата 
уз коју није приложена комплетна документа-
ција у складу са Упутством за приметну, начин 
достављања, попуњавања и утврђивања реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора иОдлуком о изменама 
и допунама Упутства за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивања реле-
вантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање, тражена конкур-
сом као доказ о испуњености услова, сматраће 
се некомплетном и неће се разматрати од стра-
не комисије. Сва документација и радови дос-
тављају се Служби за опште и правне послове 
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимна-
зије или поштом на адресу: Филолошко-умет-
нички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Кра-
гујевац. 

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 
Историја ликовних уметности и 

архитектуре
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у 
дрштвено-хуманистичком пољу: за избор у 
звање редовни професор: доктор наука из 
научне области за коју се кандидат бира са 
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивои-
ма студија), односно најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи 
и има већи број научних радова који утичу на 
развој научне мисли у ужој области објавље-
них у међународним или водећим домаћим 
часописима са рецензијама, већи број науч-
них радова и саопштења изнетих на међу-
народним или домаћим научним скуповима, 
објављен уџбеник или монографију или орги-
нално стручно остварење, остварене резулта-
те у развоју научно-наставног подмлатка на 
факултету, учешће у завршним радовима на 
интегрисаним академским студијама, специја-
листичким и мастер академским студијама. 
Обавезан услов за сва звања је непостојање 
сметње из чл. 72. ст. 4. Закона о високом обра-
зовању и остали општи, обавезни, изборни и 
посебни услови који су предвиђени чл. 74. и 
чл. 75. Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др.закон, 

73/2018, 67/19 и 6/20-др. закони), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, 
бр. II-01/265/2 од 3. 4. 2018. године - www.
kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу I (бр. II-01-
400/6 од 7. 5. 2019),Одлуком о изменама и 
допунама Статута Универзитета у Крагујевцу 
II (бр. II-01-400/5 од 7. 5. 2019), Одлуком о 
изменама и допунама Статута Универзитета у 
Крагујевцу III (бр. II-01-564/3 од 28. 6. 2019), 
Статутом Филолошко-уметничког факулте-
та у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25. 10. 2019), 
Законом о раду („Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - 
одлука УС и 113/2017), Правилником о начину 
и поступку заснивања радног односа и сти-
цању звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу (бр. II-01-52 од 9. 1. 2017. године), 
Одлуком о изменама и допунама Правилника 
о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26. 4. 2018), 
Одлуком о изменама и допунама Правилника 
о начину и поступку заснивања радног односа 
и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу (бр. III-01-1298/32 од 26. 12. 2019) 
- www.kg.ac.rs и другим актима Факултета и 
Универзитета у Крагујевцу. Документа која 
је потребно доставити на наведене конкурсе: 
пријава на конкурс, биографија и стручна био-
графија, оверене копије диплома свих нивоа 
студија, извод из матичне књиге рођених (ове-
рена копија), фотокопија личне карте и очи-
тана лична карта, потврда надлежног органа 
(полицијске управе) да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела предвиђена чланом 72. 
став 4. Закона о високом образовању (ориги-
нал или оверена копија), потврда Комисије за 
обезбеђење и унапређење квалитета о педа-
гошком раду (за кандидате који су у радном 
односу на ФИЛУМ-у), потврда о педагошком 
искуству на високошколској установи, за кан-
дидате који се први пут бирају у звање настав-
ника и заснивају радни однос на факултету у 
саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђе-
но је јавно приступно предавање. Сву конкур-
сну документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, сви кандидати су обавезни 
да доставе у штампаној и у електронској фор-
ми (на компакт диску - CD-у) у 3 примерка, у 
складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивања реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање и Одлуком о 
изменама и допунама Упутства за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђи-
вања релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање (дос-
тупно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Приликом доказивања биографских 
података, кандидат је дужан да се придржа-
ва Закона о заштити података о личности, 
односно да све личне податке, технички, одго-
варајуће прикрије. Фотокопије докумената 
морају бити оверене. Пријава кандидата уз 
коју није приложена комплетна документација 
у складу са Упутством за приметну, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивања реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора иОдлуком о изменама 
и допунама Упутства за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивања реле-
вантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање, тражена кон-
курсом као доказ о испуњености услова, сма-
траће се некомплетном и неће се разматрати 
од стране комисије. Сва документација и радо-
ви достављају се Служби за опште и правне 
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевач-
ке гимназије или поштом на адресу: Филолош-
ко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 
34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса
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ОШ „НАТАЛИЈА НАНА 
НЕДЕЉКОВИЋ”

34000 Крагујевац, Октобарских жртава 146
тел. 034/329-750

Наставник предметне наставе - 
српски језик

62% радног времена

Наставник предметне наставе - 
физичко и здравствено васпитање

30% радног времена

Стручни сарадник - психолог
50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
Законом и то ако: има образовање у складу са 
чланом 140, 142, 143 и 144 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ком о врсти и степену стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; 
доказ да има о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду; није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Наведени услови доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Уз одштампан и читко попуњен 
формулар пријаве (налази се на сајту Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја) 
доставити: писану биографију; оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених; потврду о неосуђиваности 
надлежне полицијске управе (не старију од 1 
месеца); доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику); очитану лич-
ну карту (фотокопија личне карте уколико иста 
нема чип); доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору канди-
дата, Конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата који се у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава упућују на претход-
ну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање, о чему ће кандида-
ти бити благовремено обавештени. Пријава на 
конкурс са доказима о испуњености услова за 
пријем у радни однос достављају се (непосред-
но или путем препоручене пошиљке) у року од 
осам дана од дана објављивања конкурса на 
адресу ОШ „Наталија Нана Недељковић”, Окто-
барских жртава 146, 34000 Крагујевац, са наз-
наком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „СЛАВКО ПОПОВИЋ”
34305 Даросава

тел. 034/6741-105

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24. Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/17 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
1) да има одговарајуће образовање прописано 
чл. 132, 139. и 140. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 27/2018 - 
др. Закон, 10/2019 и 6/2020) и дозволу за рад 
секретара - лиценцу за секретара (кандидат 
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 секретара). 
Кандидат који нема положен стручни испит за 
секретара, дужан је да положи испит за лицен-
цу за секретара у року од две године од дана 
заснивања радног односа; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, 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 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), а потребну документацију 
заједно са попуњеним и одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 1. 
попуњен и одштампан пријавни формулар; 2. 
кратку биографију (ЦВ); 3. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању из члана 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије); 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма које су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 4. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
5. доказ из казнене евиденције МУП-а да канди-
дат није осуђиван за кривична дела наведена у 
условима из члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена копија); 6. уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена копија); 7. доказ одговарајуће висо-
кошколске установе о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад, уко-
лико образовање није стечено на српском јези-
ку (оригинал или оверена копија); 8. оверену 
фотокопију дозволе за рад секретара (уколи-
ко кандидат има дозволу за рад секретара); 9. 
лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способности за рад са децом и уче-
ницима - овај документ је потребно да достави 

једино изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Све оверене фотокопије или 
оригинали напред поменуте документације не 
смеју бити старије од 6 месеци. Конкурс спро-
води конкурсна Комисија именована од стране 
директора школе. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од осам дана од 
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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандрадизованих 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 уче-
ницима. 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. Кандидат 
незадовољан решењем о изабраном кандида-
ту може да поднесе жалбу директору, у року 
од осам дана од дана достављања решења. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, 
расписује се нови конкурс у року од осам дана. 
Пријаве треба послати у затвореној коверти 
са назнаком: За конкурс, на адресу школе или 
доставити лично у просторијама школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара и путем телефона: 034/6741-105. 

Наставник српског језика и 
књижевности

са 72,22% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24. Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/17 и 95/2018 - аутентично тумачење) кан-
дидат треба да испуњава и следеће услове: 1) 
да има одговарајуће образовање прописано чл. 
139, 140, 142. и 144. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 27/2018 - др. 
Закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника 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 пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за 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 правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну 
документацију заједно са попуњеним и одштам-
паним пријавним формуларом доставља школи 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Потпуном пријавом сматра се пријава која 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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садржи: 1 попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар; 2. кратку биографију (ЦВ); 3. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању из члана 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима које су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, а у складу са чланом 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања; 4. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); 5. доказ из казнене евиденције 
МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична 
дела наведена у условима из члана 139. став 1. 
тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал или оверена копија); 6. 
уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена копија); 7. доказ одговарајуће 
високошколске установе о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад, уколи-
ко образовање није стечено на српском језику 
(оригинал или оверена копија); 8. лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену 
способности за рад са децом и ученицима - овај 
документ је потребно да достави једино изабра-
ни кандидат пре закључивања уговора о раду. 
Све оверене фотокопије или оригинали напред 
поменуте документације не смеју бити старије од 
6 месеци. Конкурс спроводи конкурсна Комисија 
именована од стране директора школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос из члана 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања, у року од осам 
дана од истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандрадизованих поступака. 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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Кандидат незадо-
вољан решењем о изабраном кандидату може да 
поднесе жалбу директору, у року од осам дана 
од дана достављања решења. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ако по конкурсу није 
изабран ниједан кандидат, расписује се нови кон-
курс у року од осам дана. Пријаве треба послати 
у затвореној коверти, са назнаком: За конкурс, на 
адресу школе или доставити лично у просторија-
ма школе. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона: 
034/6741-105.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПОЛЕТАРАЦ” БАТОЧИНА

34227 Баточина, Краља Петра I 73
тел: 034/6842-324

Медицинска сестра - васпитач

 УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице које 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), 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139. 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): 1) има одговарајуће средње образо-
вање, односно одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије или специјалистичке струковне студије) 
стечено у складу са чланом 39. Закона о предш-
колском васпитању и образовању („Сл. глас-
ник РС”, број 18/2010, 101/2017, 113/2017 - др. 
закон, 95/2018 - др. закон и 10/2019); 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја у скла-
ду са чланом 154. став 2. 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). Уз одштампа-
ни пријавни формулар кандидати достављају 
установи потребну документацију: 1) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
2) уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
нал и не старије од 6 месеци); 3) уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал и не 
старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
5) доказ да кандидат зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
доставља кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику; 6) доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Прија-
ве на конкурс доставити лично или поштом, са 
назнаком „За конкурс”, на адресу Предшколска 
установа „Полетарац” Баточина, Краља Петра I 
бр.73 Баточина, у року од 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” сваког радног дана, у периоду од 07:30 
до 15:30 часова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Кувар

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице које 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), 
испуњава и посебне услове прописане чланом 

139. 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): 1) има одговарајуће средње 
образовање куварске струке; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3) није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање 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, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја у складу 
са чланом 154. став 2. 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). Уз одштампа-
ни пријавни формулар кандидати достављају 
установи потребну документацију: 1) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
2) уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
нал и не старије од 6 месеци); 3) уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал и не 
старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
5) доказ да кандидат зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
доставља кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику; 6) доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Пријаве на кон-
курс доставити лично или поштом, са назнаком 
„За конкурс”, на адресу Предшколска установа 
„Полетарац” Баточина, Краља Петра I бр.73, 
Баточина, у року од 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” сваког радног дана, у периоду од 07:30 
до 15:30 часова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Сервирка

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице које 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), 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139. 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): 1) има одговарајуће средње 
образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3) није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја у скла-
ду са чланом 154. став 2. 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). Уз одштампа-
ни пријавни формулар кандидати достављају 
установи потребну документацију: 1) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
2) уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
нал и не старије од 6 месеци); 3) уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал и не 
старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
5) доказ да кандидат зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
доставља кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику; 6) доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Пријаве на кон-
курс доставити лично или поштом, са назнаком 
„За конкурс”, на адресу Предшколска установа 
„Полетарац” Баточина, Краља Петра I бр.73, 
Баточина, у року од 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” сваког радног дана, у периоду од 07:30 
до 15:30 часова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице које 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), 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139. 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): 1) има завршено основно 
образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3) није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја у скла-
ду са чланом 154. став 2. 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). Уз одштампа-
ни пријавни формулар кандидати достављају 
установи потребну документацију: 1) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
2) уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
нал и не старије од 6 месеци); 3) уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал и не 
старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
5) доказ да кандидат зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
доставља кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику; 6) доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Пријаве на кон-
курс доставити лично или поштом, са назнаком 
„За конкурс”, на адресу Предшколска установа 
„Полетарац” Баточина, Краља Петра I бр.73, 
Баточина, у року од 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” сваког радног дана, у периоду од 07:30 
до 15:30 часова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ТРГОВИНСКО УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА „ТОЗА ДРАГОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића број 25
тел. 034/6333-237

Наставник предметне наставе за 
текстилну групу предмета 

са непуним радним временом 73,40%

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 
- Одлука УС и 95/18 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), односно да: 
1) има одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Текстилство и кожарство („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 8/15, 19/15, 2/17 и 
7/17); 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-

ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и лостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривича дела примање или давање 
мита, за кривича дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи, 
и то: 1) доказ о одговарајућем образовању(-
диплому); 2) доказ да није осуђиван правнос-
нажном 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 кривича дела при-
мање или давање мита, за кривича дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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) уверење из 
МУП-а не старије од 6 месеци; 4) извод из мати-
чне књиге рођених - са холограмом; 5) уверење 
о држављанству Републике Србије – не старије 
од 6 месеци; 5) доказ о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад (уко-
лико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајућевисокош-
колске установе); доказ о испуњености услова 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) кандидат прилаже пре закључења 
уговора о раду. Докази који се прилажу морају 
бити у оригиналу или оверени преписи/фото-
копије. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
формирана одлуком директора школе. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши НСЗ применом 
стандардизованих поступака. Уколико је већ 
извршена психолошка процена способности (у 
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву 
на овај конкурс), кандидат ће у пријави назна-
чити када и где је извршена. 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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Разговор са кан-
дидатима обавиће се у просторијама школе, о 
чему ће кандидати бити накнадно обавештени. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати 
на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава 
на конкурс”.

Наставник услуживања са 
практичном наставом

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 
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Наука и образовање

- Одлука УС и 95/18 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), односно 
да: 1) има одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Трговина, угоститељство и 
туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17 и 13/18) (1) 
виши стручни радник технологије услуживања; 
(2) ресторатер; (3) менаџер хотелијерства, 
смер ресторатерство; (4) виши стручни рад-
ник - комерцијалист угоститељства; (5) виши 
стручни радник организатор у угоститељству, 
одсек или смер услуживање; (6) виши стручни 
радник у угоститељству, смер услуживање; (7) 
виши стручни радник организатор пословања 
у угоститељству, одсек услуживање; (8) виши 
угоститељ; (9) комерцијалист - угоститељства; 
(10) виши стручни радник струка угоститељска 
- занимање комерцијалист угоститељства; (11) 
економист, на одсеку за финансијско посло-
вање предузећа; (12) менаџер хотелијерства, 
смер ресторатерство; (13) виши стручни рад-
ник у угоститељству, одсек услуживање; (14) 
дипломирани економиста - менаџер за хоте-
лијерство; (15) економиста за туризам и угости-
тељство; (16) економиста за туризам и угости-
тељство смер услуживања; (17) економиста за 
туризам и угоститељство, смер ресторатерство 
- услуживање; (18) економиста - менаџер за 
туризам и угоститељство; (19) струковни еконо-
миста на студијском програму - туризам и угос-
титељство; (20) економиста за менаџмент, на 
смеру туризам и угоститељство; (21) струковни 
менаџер ресторатерства из области менаџмен-
та и бизниса; (22) струковни менаџер хоте-
лијерства; (23) струковни менаџер за туризам 
и угоститељство из области економских наука; 
(24) струковни економиста за туризам и угос-
титељство; (25) струковни менаџер из области 
менаџмента и бизниса; (26) дипломирани еко-
номиста - менаџер за туризам; (27) дипломира-
ни економиста - менаџер туризма; (28) дипло-
мирани економиста - менаџер за туризам, на 
смеру Туристички менаџмент, ако су изучавани 
наставни садржаји из области предмета; (29) 
дипломирани економиста - менаџер за хоте-
лијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, 
ако су изучавани наставни садржаји из области 
предмета; (30) дипломирани економиста - 
менаџер за туризам, ако су на основним ака-
демским студијама изучавани наставни садр-
жаји из области предмета. (31) дипломирани 
економиста - менаџер за хотелијерство, ако 
су на основним академским студијама изуча-
вани наставни садржаји из области предмета; 
(32) мастер економиста, претходно заврше-
не основне академске студије на студијском 
програму Туризам и хотелијерство или Еконо-
мија, модул менаџмент у туризму; (33) мастер 
менаџер, претходно завршене основне студије 
на студијском програму Менаџер у хотелијер-
ству;(34) виши стручни радник, струке угос-
титељско-туристичке, занимање услуживање. 
Лице које се пријави на конкурс мора имати 
претходно стечено средње образовање за обра-
зовни профил: конобар, техничар услуживања 
или угоститељски техничар. 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и лостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривича дела при-

мање или давање мита, за кривича дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 3) 
има држављанство Републике Србије; 4) да зна 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи, 
и то: 1)доказ о одговарајућем образовању(-
диплому); 2) доказ да није осуђиван правнос-
нажном 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 кривича дела при-
мање или давање мита, за кривича дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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) уверење из 
МУП-а не старије од 6 месеци; 4) извод из мати-
чне књиге рођених - са холограмом; 5) уверење 
о држављанству Републике Србије – не старије 
од 6 месеци; 6) доказ о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад (уко-
лико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајућевисокош-
колске установе); доказ о испуњености услова 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) кандидат прилаже пре закључења 
уговора о раду. Докази који се прилажу морају 
бити у оригиналу или оверени преписи/фото-
копије. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
формирана одлуком директора школе. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши НСЗ применом 
стандардизованих поступака. Уколико је већ 
извршена психолошка процена способности (у 
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву 
на овај конкурс), кандидат ће у пријави назна-
чити када и где је извршена. 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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Разговор са канди-
датима обавиће се у просто-ријама школе, о 
чему ће кандидати бити накнадно обавештени. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати 
на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава 
на конкурс“.

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са непуним радним временом 50%

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 
- Одлука УС и 95/18 - аутентично тумачење), 

треба да испуњава следеће услове: да има 
средње образовање у трајању од 4 године и 
компетенције из области рачунарства и инфор-
матике; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривича дела примање или давање 
мита, за кривича дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља шко-
ли, и то: 1) доказ о одговарајућем образовању 
(диплому); 2) доказ да није осуђиван правнос-
нажном 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 кривича дела при-
мање или давање мита, за кривича дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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) уве-
рење из МУП-а не старије од 6 месеци; 5) извод 
из матичне књиге рођених - са холограмом; 6) 
уверење о држављанству Р. Србије - не старије 
од6 месеци; -доказ о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад (уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику - у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе); доказ о испуњености услова да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
кандидат прилаже пре закључења уговора о 
раду. Докази који се прилажу морају бити у 
оригиналу или оверени преписи/фотокопије. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија фор-
мирана одлуком директора школе. 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 
извршена психолошка процена способности (у 
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву 
на овај конкурс), кандидат ће у пријави назна-
чити када и где је извршена. 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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Разговор са кан-
дидатима обавиће се у просторијама школе, о 
чему ће кандидати бити накнадно обавештени. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати 
на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава 
на конкурс”.
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Наука и образовање

Наставник стручних преднета 
у подручју рада Трговина, 
угоститељство и туризам

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 
- Одлука УС и 95/18 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), односно да: 
1) има одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/15, 
16/15, 19/15, 11/16, 2/17 и 13/18) дипломира-
ни економиста, 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 лостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривича дела примање 
или давање мита, за кривича дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи, 
и то: 1)доказ о одговарајућем образовању(-
диплому); 2) доказ да није осуђиван правнос-
нажном 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 кривича дела при-
мање или давање мита, за кривича дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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) уверење из 
МУП-а не старије од 6 месеци; 4) извод из мати-
чне књиге рођених - са холограмом; 5) уверење 
о држављанству Републике Србије – не старије 
од 6 месеци; 6) доказ о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад (уко-
лико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајућевисокош-
колске установе); доказ о испуњености услова 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) кандидат прилаже пре закључења 
уговора о раду. Докази који се прилажу морају 
бити у оригиналу или оверени преписи/фото-
копије. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
формирана одлуком директора школе. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши НСЗ применом 
стандардизованих поступака. Уколико је већ 

извршена психолошка процена способности (у 
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву 
на овај конкурс), кандидат ће у пријави назна-
чити када и где је извршена. 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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Разговор са кан-
дидатима обавиће се у просторијама школе, о 
чему ће кандидати бити накнадно обавештени. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве се подносе 
непосредно у секретаријату школе или препо-
рученом поштом на адресу: ТУШ „Тоза Драго-
вић”, Саве Ковачевића 25, 34000 Крагујевац са 
назнаком пријава на конкурс Додатне информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона: 034/6333-237.

КРАЉЕВО

ОШ „ЖИВАН МАРИЧИЋ”
36221 Жича, Жички пут бб

тел. 036/5817-317

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
референта за правне, кадровске и администра-
тивне послове може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: учесник конкур-
са 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), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139 став 1 тачке 1)-5) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” број 88/17, 27/18 - др.закон и 10/19) и 
услове из члана 28. и 34. Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у Основ-
ној школи „Живан Маричић” Жича (дел. бр. 600 
од 18.03.2018. године, са Изменама и допуна-
ма дел. бр. 1582 од 10.07.2018., бр.2124/1 од 
25.10.2018. и бр.1944 од 18.09.2019. године) и 
то: 1) да је стекао одговарајуће образовање: 
средња стручна школа у четворогодишњем 
трајању подручја рада: економија, право и 
администрација; 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) да има држављанство Републике 
Србије, 5) да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из тача-
ка 1)-5) доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 3)-5) састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
По расписаном конкурсу учесник конкурса тре-
ба да поднесе: 1) попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, 2) ори-
гинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених 3) оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал не старији од 6 месеци, 
овера фотокопије не старија од 6 месеци), 4) 
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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (оригинал не старији од 6 
месеци или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци); 5) оверену фотокопију доказа о сте-
ченом одговарајућем образовању; 6) доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик, у обавези 
су да доставе само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће школске установе 
да је кандидат положио предмет, српски језик. 
Услови за заснивање радног односа морају бити 
испуњени и после заснивања радног односа. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
осам дана од дана објављивања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање. У поступку одлучивања о 
избору кандидата конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, врши ужи избор кандидата 
које упућује на психолошку процену кандидата 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. 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 кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима. Пријаву послати на адресу: Основна 
школа „Живан Маричић”, 36221 Жича, Краљево. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и на телефон: 036/5817- 
317. Неблаговремене, непотпуне и неисправне 
пријаве се неће узети у разматрање.

Домар - мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања пос-
ла домара - мајстора одржавања може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће усло-
ве: 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), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 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 25. и 36. Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Живан Маричић” Жича (дел. 
бр. 600 од 18.03.2018. године, са Изменама и 
допунама дел.бр. 1582 од 10.07.2018., бр.2124/1 
од 25.10.2018. и бр.1944 од 18.09.2019. годи-
не) и то: 1) да је стекао одговарајуће образо-
вање: средње образовање и то из подручја: 
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машинске, електро, столарске, водинстала-
терске струке и другу средњу школу и да је 
стручно оспособљен за ложача парних котло-
ва; да има положен стручни испит из послова 
заштите од пожара и положен испит за рад 
са судовима под притиском (за послове руко-
вања постројењем у котларници). Кандидат 
који нема положен стручни испит из послова 
заштите од пожара, је дужан да га положи у 
року од две године од заснивања радног одно-
са. 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) да има држављанство Републике 
Србије, 5) да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из тача-
ка 1)-5) доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 3)-5) сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. По расписаном конкурсу учесник кон-
курса треба да поднесе: 1) попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, 2) оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, 3) оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (оригинал не старији од 
6 месеци или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци), 4) оригинал или оверену фотокопију 
доказа надлежне полицијске управе да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (оригинал не старији од 6 месеци 
или оверена фотокопија не старија од 6 месе-
ци), 5) оверену фотокопију доказа о стеченом 
одговарајућем образовању, 6) оверену фото-
копију доказа о положеном испиту за рад са 
судовима под притиском (за послове руковања 
постројењем у котларници), 7) оверену фото-
копију доказа о положеном стручном испиту из 
послова заштите од пожара(за кандидате који 
поседују наведени доказ), 8) доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик, у обавези су да доста-
ве само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потвр-
дом одговарајуће школске установе да је канди-
дат положио предмет, српски језик. Услови за 
заснивање радног односа морају бити испуње-
ни и после заснивања радног односа. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
осам дана од дана објављивања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање. У поступку одлучивања о 
избору кандидата конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона о основама система образо-

вања и васпитања, врши ужи избор кандидата 
које упућује на психолошку процену кандидата 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. У року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима, конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос, обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичној, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима. Пријаву 
послати на адресу: Основна школа „Живан 
Маричић”, 36221 Жича, Краљево. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе и на телефон: 036/5817-317. Небла-
говремене, непотпуне и неисправне пријаве се 
неће узети у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 46Г

тел. 036/382-548

Наставник хемије
за 54% радног времена

Наставник предузетништва
за 57% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде 
примљено лице које испуњава услове прописа-
не чланом 139. и 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања:има одговарајуће 
образовање: а) за наставника хемије: право 
учешћа на конкурсу имају лица која испуња-
вају услове у погледу стручне спреме, у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-исп., 13/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020), б) за настав-
ника предузетништва: право учешћа на конкур-
су имају лица која испуњавају услове у погледу 
стручне спреме, у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Здравство и социјал-
на заштита („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 21/2015, 11/2016, 13/2018, 5/2019 и 
2/2020); 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 затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије. Зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Наведени услови се доказују приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Уз 
пријаву на конкурс кандидат прилаже: оверену 
копију дипломе о стеченом образовању; уве-
рење да против лица није покренут кривични 
поступак и да није покренута истрага; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (ори-
гинал, или оверена копија); доказ да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (само за кандидате који нису 
стекли образовање на српском језику). Доказ 

да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
се прибавља пре закључивања уговора о раду. 
Пријаве на конкурс, са потребном документа-
цијом о испуњености услова, доставити лично, 
или на адресу: Медицинска школа - Краљево, 
Доситејева 46Г, 36000 Краљево. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Одлука о избору 
кандидата и пријему у радни однос биће донета 
у законском року. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе преко 
телефона: 382-548.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОПУНИ КОНКУРСА
УМЕТНИЧКА ШКОЛА

36000 Краљево, Цара Лазара 38
тел. 036/326-700

Конкурс Уметничке школе у Краљеву, објављен  
у публикацији „Послови” број 884 од 03.06.2020. 
године, на стани 96, допуњује се у уводном / 
насловном делу конкурса називом трећег рад-
ног места за које је расписан конкурс, односно 
речима „Дипломирани економиста за финан-
сијско – рачуноводствене послове, са 50% 
радног времена” У осталом делу конкурс је 
неизмењен; Нови рок за пријаву по конкурсу 
за овог извршиоца је 8 дана од дана објављи-
вања обавештења о допуни конкурса, а рокови 
за подношење пријава за пријем извршилаца 
који су наведени у основном конкурсу остају 
непромењени.

МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА  
„14. ОКТОБАР” КРАЉЕВО
36000 Краљево, Индустријска 21

тел. 036/312-433

Наставник геодетске групе предмета

Наставник математике

Наставник практичне наставе  
у подручју рада Машинство  

и обрада метала
2 извршиоца

Чистачица
са 82% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове за 
пријем у радни однос из чл.139.Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020), а то су: А) да има одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и степен и врсту образовања у складу са Пра-
вилником 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, 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 машинство и обрада метала и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада геодезија 
и грађевинарство, односно да има одгова-
рајуће високо образовање и то:1) студије дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
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или инердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће 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. септем-
бра 2005. године. За радно место наставника 
геодетске групе предмета са 100% радног вре-
мена, на неодређено време тражи се: мастер 
инжењер геодезије, претходно завршене сту-
дије првог степена – основне академске студије 
у области геодетског инжењерства), односно 
дипломирани геодетски инжењер по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. За радно место настав-
ника математике, са 100 % радног времена, на 
неодређено време тражи се: мастер матема-
тичар, мастер професор математике, односно 
дипломирани математичар – информатичар, 
дипломирани математичар, професор матема-
тике по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005.године. За 
радно место два наставника практичне наставе 
у подручју рада машинство и обрада метала, са 
по 100% радног времена, на неодређено вре-
ме – 2 извршиоца тражи се: мастер машинства 
или струковни машински инжењер, односно 
дипломирани машински инжењер или машин-
ски инжењер по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. За радно место чистачице са 82% 
радног времена на неодређено време тражи 
се лице са стеченим основним образовањем. 
Б) -има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима В) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; Г) -има држављанство Републи-
ке Србије; Д) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РепубликеСрбије, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи лично или поштом на 
адресу: Машинска техничка школа „14. окто-
бар” у Краљеву, Индустријска бр. 21, 36000 
Краљево. Уз пријаву на конкурс кандидат при-
лаже следећу документацију којом се доказује 
испуњеност услова предвиђених 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 степе-
на). за тачку В) Извод из казнене евиденције 
надлежне Полицијске управе (не старији од 6 
месеци)-оригинал или оверена фотокопија(дос-
тављају сви кандидати); за тачку Г) уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци) – ори-
гинал или оверена фотокопија (достављају сви 
кандидати); за тачку Д) доказ да кандидат зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик) у обавези 
су да доставе само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће образовне установе 
да је кандидат положио испит из познавања 
српског језика - оригинал или оверена фотоко-

пија). Доказ за услов под тачком Б) да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Пожељно је 
да кандидат уз пријаву приложи и кратак ЦВ 
у којем ће бити наведен контакт телефон кан-
дидата. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
НСЗ „ПословиИ”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази неће се узимати у разматрање. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
директор у складу са Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139. Закона, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати из претходног става, 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 служ-
ба 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 уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из претходног става и 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити од Секретара школе преко телефона: 
036/312-433.

ГИМНАЗИЈА
36000 Краљево, Доситејева 44

тел. 036/319-760

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија

УСЛОВИ: За радно место конкурише кандидат 
који поред општих услова за заснивање рад-
ног односа предвиђених Законом 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) мора испуња-
вати и посебне услове за пријем у радни однос 
предвиђене чл. 139. ст.1. тачке 1,2,3,4. и 5. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) 
и то да: има одговарајуће образовање – средње 
образовање у трајању од четири године; (обра-
зовање је прописано Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у Гимназији у 
Краљево). има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад(српски језик). Послове 
техничара одржавања информационих система 
и технологија може да обавља лице које посе-
дује знања, способности и вештине прописане 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Гимназији Краљево: познавање рада 
на рачунару и рачунарским системима, рачунар-

ским мрежама, серверима, те одржавање, сер-
висирање и попоравка истих, познавање рада 
система видео надзора те одржавање, серви-
сирање и попоравка истог, познавање рада на 
фотокопир апарату, штампачу, скенеру, видео 
пројектору и осталим техничким уређајима које 
поседује школа, као и одржавање, сервисирање 
и попоравка истих. Проверу знања, способности 
и вештине из претходног става врши конкурс-
на комисија. Провера ће се обавити на следећи 
начин: Практична провера и писани тест знања. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви лично, или поштом на адресу: Гимназија – 
Краљево, Доситејева бр. 44, 36000 Краљево. Уз 
пријаву на конкурс кандидат прилаже следећу 
документацију којом се доказује испуњеност 
услова предвиђених Законом, Правилником и 
овим конкурсом: диплома о стеченом средњем 
образовању у трајању од четири године– ори-
гинал или оверена фотокопија(достављају 
сви кандидати); Извод из казнене евиденције 
надлежне Полицијске управе(не старији од 6 
месеци)-оригинал или оверена фотокопија(дос-
тављају сви кандидати); уверење о држављан-
ству (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 кан-
дидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
образовне установе да је кандидат положио 
испит из познавања српског језика - оригинал 
или оверена фотокопија); да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Пожељно је да кандидат 
уз пријаву приложи и кратак ЦВ. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор у складу са Законом и Правилником 
о раду Гимназије Краљево. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139. Закона, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати из претходног става, 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 служ-
ба 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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор и 
проверу знања, способности и вештина са кан-
дидатима са листе из претходног става и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима 
(писани тест знања је могућ и у првој фази кон-
курса приликом одређивања кандидата за ужи 
избор – у ком случају се писани тест знања неће 
обавити у овој фази конкурса). Информације о 
конкурсу могу се добити од секретара школе 
преко телефона: 036/319-760.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА 
ШКОЛА „Др ЂОРЂЕ РАДИЋ”

36000 Краљево, Миомира Бркушанца Мишка 2
тел. 036/359-888

Наставник практичне наставе 
пољопривредне групе предмета

са 52% радног времена
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Наука и образовање

Наставник немачког језика
са 65% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139. и 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/2018 и 10/2019) и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школа-
ма. Кандидат треба да поседује образовање из 
психолошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих по 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Наставник 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, а кандидат који нема обра-
зовање из претходног става 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.Кандидат треба и да 
има: психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвљење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обрзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја а потребну 
документацију заједно са пријавним формула-
ром доставља школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да поднесу следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; потврду или 
уверење високошколске установе о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи 
или доказ о положеним испитима из педаго-
гије и психологије у току студија или доказ о 
положеном стручном испиту односно испиту 
за лиценцу.-оригинал или оверена фотокопија. 
Извод из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе –не старије од шест месеци од 
дана објављивања конкурса-оригинал или ове-
рена фотокопија. Уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци)-оригинал или оверена 
фотокопија; зна српски језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад (доказ доставља 
кандидат који није стекао образовање на српс-
ком језику); доказ да није осуђивано правнос-
нажном 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 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 обрзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 

са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Доказ представља уверење надлежног 
суда; оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених; Радну биографију. 
Доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат по окончању конкурса 
(лекарско уверење) а пре закључења уговора о 
раду. Пре доношења одлуке о избору кандида-
та врши се провера психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима од стране Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве на кон-
курс са потребном документацијом о испуње-
ности услова доставити лично или на адресу 
Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе 
Радић” Краљево, Миомира Бркушанца 2, 36000 
Краљево у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”, са назнаком „Прија-
ва на конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

КРУШЕВАЦ

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ”
37240 Трстеник, Вука Караџића 11

тел. 037/713-665

Наставник немачког језика
са 78% радног времена

Наставник социологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: За оба радна места кандидат треба 
да испуњава услове прописане чл. 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18-др. 
закона, 10/19, 27/2018-др. закон и 6/20) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018), и то: 1. да има одговарајуће образо-
вање; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да је држављанин Републике 
Србије; 5. да зна српски језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријавни фор-
мулар који се попуњава на званичној интернет 
страници Министарства просвете и одштампан 
доставља школи, кандидат треба да приложи 
оригинал или оверену копију: дипломе о стече-
ној стручној спреми; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; уверење из 
казнене евиденције; кандидат који има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина доставља одговарајућу потврду/
уверење високошколске установе о броју ост-
варених бодова, односно положеним испитима 
из педагогије и психологије, односно уверење о 
положеном стручном испиту/испиту за лиценцу. 
Кандидат који нема образовање из психолош-
ких, 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 услов за полагање испита за лиценцу. Сма-
тра се да је наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије или психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 

за лиценцу, има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина; кратку 
биографију. 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. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставиће изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве достављати на горе наведену 
адреси лично или поштом.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
37226 Блажево, Општина Брус

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кан-
дидат треба да испуњава и услове у складу са 
чланом 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1. да има одговарајуће 
образовање прописано Законом и Правилником 
којим се прописује степен и врста образовања 
секретара школе, 2. да има психичку, физич-
ку 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 међубародним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, а за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4. да има држављан-
ство Републике Србије, 5. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачака 1, 
3-5 су саставни део пријаве на оглас, а доказ из 
тачке 2. прибавља се пре закључења уговора.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа. Кандидати 
испуњавају пријавни формулар на званичној 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
(поред горе наведене документације и извод 
из матичне књиге рођених), у овереној копији, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложе-
на документација се не враћају кандидатима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 30

тел. 037/439-741

Наставник математике

Наставник хемије
за 50% радног времена

Чистачица
за 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24. став 
1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС 
РС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидати пријављени за радно место настав-
ника треба да испуњавају и услове из члана 
139. Закона о основама система образовања 
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и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон,10/2019 и 6/2020). Канди-
дат мора да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 и 142 став 1. и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
врсту стручне спреме прописану Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-
II, 13/2018 и 7/2019) и Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова Хемијско-тех-
нолошке школе Крушевац бр.342 од 22.03.2018.
године (за радна место чистачица); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет 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. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) 
попуњен и одштампан пријавни формулар; 2) 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; 3) доказ да кандидат има обавезно 
образовање из члана 140. овог закона - обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 (уверење или потврда): за канди-
дате који ово образовање не поседују, у складу 
са чланом 142 став 2 наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; 4) доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања из казнене евиденције МУП-а не ста-
рији од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија); 5) доказ о држављанству (уверење 
о држављанству, односно извод из матичне 
књиге рођених) (оригинал или оверена фото-
копија); 6) доказ одговарајуће високошколске 
установе о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад, уколико образовање 
није стечено на српском језику; 8) доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом изабрани кандидат ће доста-
вити пре закључивања уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве треба слати на наведе-
ну адресу (са назнаком „За конкурс“). Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија именована од 
стране директора школе.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22

тел. 037/440-319

Наставник социологије са правима 
грађана

за 45% радног времена

Наставник Фармацеутске 
технологије - вежбе у блоку 49% 
радног времена, Основи клиничке 
фармације - теорија, са 9% радног 

времена, Токсикологије - теорија, са 
5% радног времена, Фармацеутске 

хемије - вежбе у блоку, са 7% 
радног времена

за 70% радног времена

Наставник Морфологије зуба - 
теорија, са 9% радног времена, 

Технологије зуботехничког 
материјала - теорија, са 10% радног 
времена, Морфологије зуба - вежбе, 

са 28% радног времена, вежбе 
у блоку са 7% радног времена, 

Тоталне протезе - блок настава, са 
3% радног времена

за 57% радног времена

Наставник хирургије - теорија
за 51% радног времена

Благајник
за 50% радног времена

Техничар информационих система и 
технологија

за 50% 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, 6/20), односно 
високо образовање стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима 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 науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Обавезно образовање 
лица из чл.140 наведеног закона је образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких 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, у складу са чланом 142. став 
1. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, 88/17, 27/18 - др. 
Закони, 10/19, 6/20). Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу сматра се да има образо-
вање из члана 142. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања, а кандидат 
који нема образовање из члана 142.став 1 овог 
Закона обавезан је да стекне ово образовање 
у року од једне године, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 

полагање испита за лиценцу. Кандидати за 
наставника треба да имају одговарајућу струч-
ну спрему у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Здравство и социјална 
заштита („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 21/2015, 11/2016 и 13/2018). Кандидати за 
благајника и техничара информационих систе-
ма и технологија треба да имају одговарајућу 
стручну спрему у складу са Правилником о 
организацији и систематизацији послова у 
Медицинској школи дел. бр. 422 од 23.03.2018.
године и то: благајник - четврти степен струч-
не спреме стечен након завршене средње еко-
номско-правне школе или гимназије; техничар 
одржавања информационих система и техно-
логија - четврти степен стручне спреме елек-
тро-техничке или сродне струке. 2. На основу 
чл.139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/19, 6/20), у радни 
однос могу бити примљена лица под условима 
прописаним законом ако: 1) има одговарајуће 
образовање (доставити оригинал или оверену 
фотокопију дипломе); 2) има психичу, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима(доставити оригинал или оверену 
фотокопију лекарског уверења не старије од 
6 месеци); 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 полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (доставити оригинал 
или оверену фотокопију уверења из казнене 
евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); 4) 
има држављанство Републике Србије (достави-
ти оригинал или оверена фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци); 5) зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ су обавези да 
доставе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику), доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика. 
Услови из става 1. овог члана доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1. тач. 1), 3) 4) и 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. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве достављати поштом на наведену адре-
су или лично радним данима од 9 до 13 часова.

ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ”
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 3

тел. 037/446-890

Наставник физичког васпитања
за 50% радног времена

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

за 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) Кандидат за рад на радном месту 
наставника физичког васпитања треба да 
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испуњава опште услове прописане Законом о 
раду, услове прописане чланом 139. Закона, да 
има одговарајуће високо образовање у складу 
са чланом 140. Закона, у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/201713/2018 и11/2019), Уредбом о каталогу 
радних места у јавним службама и другим орга-
низацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС”, 
бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018) и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Драгомир Марковић” Крушевац. Кандидат 
за рад на радном месту референта за правне, 
кадровске и административне послове треба 
да испуњава опште услове прописане Законом 
о раду, услове прописане чланом 139. Закона, 
да има одговарајуће образовање за ово радном 
место прописано Уредбом о каталогу радних 
места у јавним службама и другим организа-
цијама у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 
81/2017, 6/2018 и 43/2018) и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Драгомир Марковић” Крушевац (средње 
образовање, 4. степен); 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат 
је у обавези да приложи: 1. оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2. оверен препис или 
оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
(за наставника физичког васпитања - ако има 
положен испит); 3. оригинал или оверену фото-
копију уверења надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из 
чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од 6 месеци); 4. оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; 5. оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених; 6. оригинал или 
оверену фотокопију лекарског уверења о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима (не старије од 6 месеци). Овај 
доказ доставља изабрани кандидата пре закљу-
чења уговора о раду; 7. пријаву на конкурс на 
одговарајућем обрасцу МПНТР РС, са радном 
биографијом. Доказ о знању српског језика, на 
коме се остварује образовно-васпитни рад дос-
тавља само кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику. Конкурсна 
комисија у року од 8 дана од дана истека рока 
за подношење пријава врши ужи избор канди-
дата које упућује на претходну психолошку про-
веру способности коју врши надлежна служба 
за запошљавање. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
одштампани формулар заједно са пријавом на 
конкурс за избор наставника физичког васпи-
тања или референта за правне, кадровске и 
административне послове са потребном доку-

ментацијом доставља на адресу школе у затво-
реној коверти са назнаком „Конкурс за избор 
наставника физичког васпитања или референта 
за правне, кадровске и административне посло-
ве”, лично или путем поште. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање, 
као ни фотокопије документа које нису оверене 
од стране надлежног органа. Достављена доку-
ментација се не враћа. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
радним даном од 10.00 до 14.00 часова, путем 
имејла: dragomir_markovic@yahoo.com или на 
телефон 037/446-890.

ОШ „ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ 
КОРЧАГИН”

37204 Велики Шиљеговац
тел. 037/852-400

1) Наставник математике
за 55% радног времена, за рад у 

матичној школи

2) Наставник грађанског васпитања
за 60% радног времена, за рад у 
матичном одељењу и подручним 

одељењима Каонику и Рибару

3) Наставник српског језика
за 88% радног времена, за рад у 

матичној школи

4) Спремачица
за 80% радног време, за рад  

у матичном одељењу
2 извршиоца

5) Спремачица
за 81% радног времена, за рад у 
подручном одељењу у Каонику

6) Спремачица
за 50%радног времена, за рад у 
подручном одељењу у Каонику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС, број 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020), услове из Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019 и 2/2020) или Правилника о степену и 
врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно васпитни рад из изборних предмета у 
основној школии („Службени гласник - Просвет-
ни гласник” број 11/12, 15/13, 10/16, 2/17 и 
11/2017). 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, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање 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 утврђе-
но дискриминаторно понашање, 4) има 
држављанство Републике Србије, 5) зна српски 

језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1. овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1. тачке 1), 3)-5) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Чланом 140. став 1. 
и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања прописано је да наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, 2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциолинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по приписима 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 стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Чланом 142. став 1) Закона о 
основама система образовања и васпитања 
прописано је 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 Европс-
ким системом преноса бодова. Чланом 142. став 
2) Закона о основама система образовања и 
васпитања образовање из става 1. овог члана, 
наставник, васпитач и стручни сарадник је оба-
везан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020) и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Службени 
гласник - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 
10/16, 2/17 и 11/2017), прописани су степен и 
врста образовања за извођење наставе и дру-
гих облика образовно-васпитног рада на рад-
ним местима: наставник математике: 1) профе-
сор математике, 2) дипломирани математичар, 
3) дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене, 4) дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, 5) дипломи-
рани математичар- информатичар, 6) професор 
математике и рачунарства, 7) дипломирани 
математичар за математику економије, 8) про-
фесор информатике-математике,9) дипломира-
ни математичар -астроном, 10) дипломирани 
математичар -примењена математика, 11) 
дипломирани математичар -математика финан-
сија (са изборним предметом основи гео-
метрије), 12) дипломирани информатичар,13) 
мастер математичар, 14) мастер професор 
математике, 15) мастер професор математике и 
физике, 16) мастер професор математике и 
информатике, 17) мастер професор физике и 
математике, 18) мастер професор информатике 
и математике, 19) дипломирани професор мате-
матике -мастер, 20) дипломирани математи-
чар-мастер, 21) дипломирани инжењер матема-
тике -мастер (са изборним предметом основи 
геометрије), 22) дипломирани математи-
чар-професор математике, 23) дипломирани 
математичар - теоријска математика, 24) дипло-
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мирани инжењер математике (са изборним 
предметом основи геометрије), 25) професор 
хемије-математике, 26) професор геогра-
фије-математике, 27) професор физике - мате-
матике, 28) професор биологије - математике, 
29) професор математике - теоријско усмерење, 
30) професор математике - теоријски смер, 31) 
дипломирани математичар и информатичар, 32) 
дипломирани математичар - механичар и 33) 
мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дпломирани мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике. Наставник 
грађанског васпитања - други циклус основног 
образовања и васпитања: 1) професор педаго-
гије, 2) дипломирани педагог, општи смер или 
смер школске педагогије, 3) дипломирани 
школски педагог - психолог, 4) професор психо-
логије, 5) дипломирани психолог, општи смер 
или смер школске психологије, 6) дипломирани 
школски психолог - педагог, 7) дипломирани 
школско- клинички психолог, 8) које испуњава 
услове да изводи наставу из предмета страни 
језик, у складу са Правилником којим је пропи-
сана врста образовања наставника и стручних 
сарадника у соновној школи, 9) дипломирани 
социјални радник, са положеним стручним 
испитом, односно испитом за лиценцу у области 
образовања, 10) дипломирани педагог, 11) про-
фесор географије, 12) дипломирани географ, 
13) лице које испуњава услове да изводи 
наставу из предмета српски језик, у складу са 
правилником којим је прописана врста образо-
вања и васпитања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, 14) мастер педа-
гог, 15) мастер психолог, 16) мастер филолог, 
17) мастер професор језика и књижевности, 18) 
дипломирани психолог - мастер, 19) дипломи-
рани педагог - мастер, 20) мастер географ, 21) 
дипломирани географ - мастер, 22) мастер про-
фесор географије, 23) лице које испуњава усло-
ве да изводи наставу из предмета историја, у 
складу са правилником којим је прописана 
врста образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, 24) лица која испуња-
вају услове за обављање стручних послова: 
социјални радник, дефектолог, логопед и 
андрагог, 25) дипломирани географ - просторни 
планер, 26) лице које испуњава услове за 
извођење наставе из предмета матерњи језик 
националне мањине, у складу са правилником 
којим је прописана врста образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, 27) 
лице које испуњава услове за извођење наста-
ве из изборног предмета матерњи језик/ говор 
националне мањине са елементима националне 
културе, у складу са овим Правилником, 28) 
лице које испуњава услове за наставника 
основне школе, 29) лице које испуњава услове 
за стручног сарадника основне школе и 30) 
дипломирани музички педагог. Лица из овог 
члана, тачке 1.подтачке 1) и 2) могу да изводе 
наставу уколико су, у складу са прописом којим 
се уређује стално стручно усавршавање и сти-
цање звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника, савладала програм обуке за 
извођење наставе из предмета грађанско вас-
питање за одговарајући разред, односно која су 
претходно завршила неке од следећих програ-
ма: Обука за наставника грађанског васпитања, 
Интерактивна обука / тимски рад, Умеће одрас-
тања, Умеће комуникације, Активна настава 
кроз учење, Едукација за ненасиље, Речи су 
прозори и зидови, Чувари осмеха, Учионица 
добре воље, Култура критичког мишљења, Бук-
вар дечијих права, Дебатни клуб, Безбедно 
дете, Злостављање и занемаривање деце, Здра-
во да сте или која имају завршен специјалис-

тички курс за наставнике грађанског васпитања 
на одговарајућој високошколској установи. 
Наставник српског језика: 1) професор српског 
језика и књижевности, 2) професор српског 
језика и књижевности са општом лингвистиком, 
3) професор српске књижевности и језика, 4) 
професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу, 5) дипломирани фило-
лог српског језика са јужнословенским језици-
ма, 6) дипломирани филолог српске књижев-
ности са јужнословенским књижевностима, 7) 
професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност, 8) професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску књижевност и српскохр-
ватски језик 9) професор српскохрватског 
језика и опште лингвистике, 10) професор за 
српскохрватски језик са јужнословенским јези-
цима, 11) професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, 12) 
професор српскохвратског језика и југословен-
ске књижевности за наставу у школама у којима 
се образовно-васпитни рад изводи на мађарс-
ком, односно русинском или румунском језику, 
13) професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску и општу књижевност, 14) про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком, 15) дипломирани филолог за књижев-
ност 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 
језика и српске књижевности, 19) дипломирани 
компаратиста, 20) мастер филолог /студијски 
програми: (Срспки језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (Српски језик 
и лингвистика), Српска књижевност и језик са 
компаратистиком, 21) мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књижев-
ношћу, Српски језик, Српска књижевност, Срп-
ска филологија (Српски језик и књижевност), 
Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност, Компаратив-
на књижевност са теоријом књижевности, 22) 
професор српскохрватског језика и књижев-
ности, 23) мастер филолог из области фило-
лошких наука, 24) професор југословенске књи-
жевности и српског језика, 25) мастер професор 
предметне науке (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 сту-
дијена студијским програмима: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са компаратистима, 
Српска филологија, Српски језик и књижевност, 
Србистика. Спремачица: завршено основно 
образовање и васпитање у складу са Актом о 
систематизацији послова и радних задатака у 
школској 2019/2020. години.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар који је објављен на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом доставља школи. Кандидат уз пријаву 
треба да достави школи: доказ да поседује 
одговарајуће образовање (оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о завршеном висо-
ком образовању, кандидати за звањем мастер 
и оверену диплому односно уверење о завр-
шеним основним академским студијама - кан-
дидати који се јављају на конкурс за радно 
место спремачице - оверену фотокопију или 
оригинал сведочанства о завршеном основном 
образовању и васпитању); да је држављанин 
Србије (уверење о држављанству РС, оригинал 

или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о неосуђиваности 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 саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање (уверење Министарства 
унутрашњих послова, надлежне полицијске 
управе да кандидат није осуђиван); доказ да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да 
доставе кандидати који нису стекли образовање 
на српском језику). Напомена: доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 разматрање. Школа није у 
обавези да кандидатима врати конкурсну доку-
ментацију. У складу са чланом 155. став 1. и 2, 
а у вези са чланом 154. став 2) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор, а о датуму и времену разговора 
биће обавештени на контакт телефон који су 
навели у својој пријави. Пријава на конкурс 
обавезно садржи податке о радном месту за 
које кандидат конкурише и податке о кандидату 
(име, презиме, адреса пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон кандидата, адре-
са електронске поште, ако је кандидат посе-
дује). Пријаве достављати лично или поштом 
на наведену адресу у затвореним ковертама 
са назнаком „За конкурсну комисију”. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор (односи 
се на наставно особље), биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих 
поступака.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”

37240 Трстеник, Браће Спасојевић бб
тел.037/310-02-62

Оглас објављен у публикацији „Послови” број 
883 од 27.05.2020. године, исправља се за рад-
на места: наставник биологије, са 50% радног 
времена за рад у издвојеном одељењу шко-
ле у Попини и матичној школи и психолог са 
90% радног времена за рад у матичној школи, 
у делу УСЛОВИ, тако што за оба радна места 
треба да стоји: високо образовање стечено на 
студијама другог степена или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање од 10. септембра 2005. године по врсти 
одговарајућег за рад на пословима наставника 
биологије, односно за рад на пословима пси-
холога, а према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Рок за подношења пријаве 
је осам дана од објављивања исправке конкур-
са за ова два радна места. Остали део огласа 
остаје на снази.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЉУБИВОЈЕ БАЈИЋ“

37244 Медвеђа
тел. 037/723-415

Наставник биологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Сходно чл. 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидати 
треба да испуњавају следеће услове:одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140.Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закона, 
10/19 - даље Закон и 6/20) као и чл. 3 ст. 10 
(наставник биологије), Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) и то: 
да има одговарајуће високо образовање: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то:(1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године.

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Сходно чл.132 и 139.Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидати тре-
ба да испуњавају следеће услове: образовање 
из области правних наука у складу са чланом 
140. став 1. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18-др. закона, 10/19-даље Закон и 6/20) и то 
:да има одговарајуће високо образовање: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије,мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то:(1) студије другог степе-
на из научне,односно стручне области за одгова-
рајући предмет,односно групе предмета; (2). на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године.

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Сходно чл. 24-26 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр.24/05 ,61,54/0
9,32/13,75/14,13/17,113/17 и 95/8) ,чл.139.
Закона о основама система образовања и 
васпитања (Сл. гласник РС” бр.88/17,27/18-
др. закона,10/19-даље Закон и 6/20) и чл.59.
Правилника о организацији и систематиза-
цији послова ОШ „Љубивоје Бајић” у Медвеђи, 
кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве:образовање из области економских наука и 
то: да има одговарајуће високо образовање: 1. 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и 2. на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године.

Чистачица
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УСЛОВИ: Сходно чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања кандидати тре-

ба да испуњавају следеће услове: одговарајуће 
образовање,најмање први степен стручне спре-
ме,односно завршена основна школа; да има 
психичку,физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмањем три месеца,као и за 
кривична дела насиље у породици,одузимање 
малолетног лица,запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће,за кривична 
дела примање мита или давање мита,за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе,против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом,без обзира на изречену кри-
вичну санкцију,и за које није,у слкаду са зако-
ном,утврђено дискриминаторно понашање; да 
је држављанин Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује васпитно-образовани рад 
(српски језик). Уз попуњени пријавни форму-
лар, са кратком биографијом,приложити:овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању 
;извод из књиге рођених ;извод из књиге венча-
них (за особе које су мењале презиме); уверење 
о држављанству Републике Србије д оказ о нео-
суђиваности (не старије ос шест месеци); доказ 
о знању српског језика (доказ доставља канди-
дат само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику) ;доказ да кандидат 
има психичку,физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). У складу са чл.154 и 155 канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја,а потребну доку-
ментацију,заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на предход-
ну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима у Националну службу за 
запошљавање у Крушевцу. Пријаве са биогра-
фијом (обавезно написати контакт телефон) се 
подносе у року од 8 дана од дана објављивања 
у листу, лично или поштом на горе наведену 
адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИ САВА”

37208 Читлук, Цара Лазара 491А
тел. 037/692-695

Поништава се оглас објављен у публикацији 
„Послови” број 871 од 04.03.2020. године, у 
делу који се односи на радна места: наставник 
разредне наставе у комбинованом одељењу од 
два разреда, за рад у подручном одељењу у 
Мачковцу; наставник разредне наставе у ком-
бинованом одељењу од два разреда, за рад у 
подручном одељењу у Вучаку, због престанка 
потребе за попуњавањем ових радних места. У 
осталом делу конкурс остаје непромењен.

ОШ „ЖАБАРЕ”
37233 Жабаре, Врбница

тел. 037/3882-218

Помоћни радник хигијеничар
за 95% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту помоћ-
ни радник хигијеничар, може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: посе-
довање одговарајућег образовања- завршено 
основно образовање; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у скла-
ду са зако¬ном. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: пријавни формулар за 
пријем у радни однос (доступан на званичној 
страници Министарства просвете,науке и тех-
нолошког развоја); кратка биографија; диплому 
(сведочанство) о стеченом образовању(оверена 
фотокопија); доказ о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених(оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања.

Домар

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту домар 
школе, може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одгова-
рајућег образовања - образовање средње шко-
ле у трајању од три године - III степен стручне 
спреме; најмање две године радног искуства 
у струци; уверење о стручној оспособљености 
за руковаоца котловским постројењима; посе-
довање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; посе-
довање држављанства Републике Србије; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: пријавни формулар за пријем у 
радни однос (доступан на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја); кратка биографија; диплому о стече-
ном образовању(оверена фотокопија); доказ о 
стручној оспособљености за руковаоца котлов-
ским постројењима; доказ о радном искуству у 
струци; доказ о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених(оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања.

Административно-финансијски 
радник

са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту 
финансијско-административни радник,може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег образо-
вања- образовање средње школе у трајању од 
4 године економског смера; најмање две годи-
не радног искуства на финансијско-администра-
тивним пословима; знање рада на рачунару; 
поседовање психичке,физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
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ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заш¬тићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако¬-
ном. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: пријавни формулар за пријем у радни 
однос (доступан на званичној страници Минис-
тарства просвете,науке и технолошког развоја); 
кратка биографија; диплому о стеченом обра-
зовању(оверена фотокопија); доказ о радном 
искуству на административно-финансијским 
пословима; доказ о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених(оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве доставити лично или послати на 
наведену адресу са ознаком:”За конкурс”. Све 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на телефон: 037/388-2218 и 
мејл школе: zabare.os@gmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

37210 Ћићевац, Ђуре Даничића 6
тел. 037/811-761

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе  

у Лучини

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице које испуњава услове прописане чланом 
139. 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и чланом 2 став 1. Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи: - посе-
довање одговарајућег високог образовања 
(НОКС ниво VII/1 или VII/2) које је стечено: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије или специја-
листичке 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, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године из области економ-
ских наука. Лице из члана 140. става 1) тачке1. 
подтачка (2) ЗОСОВ-а мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; - поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; - поседовање држављан-
ства Републике Србије; - знање српског језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
- неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцијуи за које није у складу са 

законом, утврђено дискриминаторно понашање 
на страни кандидата. Уз пријаву на конкурс 
кандидат поред кратких биографских података 
треба да достави следеће доказе о испуњености 
услова: 1) попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, 2) оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (кандидати који имају високо образо-
вање стечено на студијама другог степена дос-
тављају оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе првог и другог степена), 3) оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству, 4) оригинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених, 5) доказ о знању 
српског језика на којем се изводи образовно - 
васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику), 6) 
уверење Полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела и дискриминаторно понашање из чла-
на 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 2 месе-
ца, рачунајући до дана истека рока за пријаву 
на конкурс). Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду, доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Пријаве 
са потребном документацијом о испуњености 
предвиђених услова достављати поштом или 
лично, у затвореној коверти, на адресу: ОШ 
„Доситеј Обрадовић” Ћићевац, Ђуре Даничића 
бр. 6, 37210 Ћићевац, са назнаком „Конкурс за 
наставника разредне наставе на неодређено 
време”. На полеђини коверте обавезно написа-
ти име, презиме, адресу и број телефона. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Документација се неће 
враћати кандидатима. Сви кандидати биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима. Решење о избору 
кандидата донеће Конкурсна комисија у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
037/811-761.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

37210 Ћићевац, Ђуре Даничића 6
тел. 037/811-761

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу школе  

у Лучини, са 64% радног времена

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу школе  
у Плочнику, са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилника о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Доситеј 
Обрадовић” у Ћићевцу: поседовање одгова-
рајућег образовања које је стечено: И степен 
стручне спреме, завршена основна школа; 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
- знање српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 

из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцијуи за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање на стра-
ни кандидата. Уз пријаву на конкурс кандидат 
поред кратких биографских података треба да 
достави следеће доказе о испуњености услова: 
1) попуњен и одштампан пријавни формулар 
са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, 2) оверен препис или оверену 
фотокопију сведочанства о стеченом образо-
вању, 3) оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству, 4) оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
5) доказ о знању српског језика на којем се 
изводи образовно - васпитни рад у школи (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику), 6) уверење Полицијске упра-
ве да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела и дискриминаторно 
понашање из члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 2 месеца, рачунајући до дана 
истека рока за пријаву на конкурс). Канди-
дат који буде изабран, пре закључења уго-
вора о раду, доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености предвиђених 
услова достављати поштом или лично, у затво-
реној коверти, на адресу: ОШ „Доситеј Обра-
довић” Ћићевац, Ђуре Даничића бр. 6, 37210 
Ћићевац, са назнаком „Конкурс за чистачицу у 
издвојеном одељењу у Плочнику” или „Конкурс 
за чистачицу у издвојеном одељењу у Лучи-
ни”. На полеђини коверте обавезно написати 
име, презиме, адресу и број телефона. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Документација се неће 
враћати кандидатима. Сви кандидати биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима. Решење о избору 
кандидата донеће Конкурсна комисија у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
037/811-761.

ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР”
37222 Велики Купци

тел. 037/884-105

Шеф рачуноводства
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
услове за пријем у радни однос прописане 
члановима 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - и др. закони, 10/2019 
и 6/2020) то јест: да имају одговарајуће обра-
зовање, да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност, да нису осуђиван правнос-
нажном 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 малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије, да 
знају српски језик. Одговарајући степен стручне 
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спреме и то: високо образовање на основним 
студијамау обиму од 180 ЕСПБ бодова, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 
10.05.2005. године, на студијама у трајању од 
три године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, или 
лице са средњим образовањем и најмање пет 
година радног искуства стеченог на тим посло-
вима; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да је државља-
нин Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно васпит-
ни рад – српски језик (доказ су у обавези да 
доставе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику)- доказије се потвр-
дом одговарарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика. Уз 
пријаву кандидат треба да приложи: пријавни 
формулар који попуњава на званичној интернет 
страници Министарства, просвете, науке и тех-
нолошког развоја, који штампа и исти прилаже 
са документацијом, уверење о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију, извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или фотоко-
пију; уверење МУП-а- из казнене евиденције о 
неосуђиваности кандидата, оригинал; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченој стручној спреми; доказ о испуње-
ности 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 доставља-
ти на наведену адресу лично или поштом.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СИЈАРИНСКА БАЊА”

16246 Сијаринска Бања, Краља Милутина 5
тел. 016/895-125

Наставник разредне наставе
у посебним условима у настави на 

српском језику, за рад у издвојеном 
одељењу у Боровцу и у издвојеном 

одељењу у Сијарини
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
у посебним условима, на албанском 

језику, за рад у издвојеном одељењу у 
Равној Бањи

Наставник математике
у настави на српском језику, за рад у 

матичној школи у Сијаринској Бањи и у 
издвојеном одељењу у Равној Бањи

Наставник математике
у настави на албанском језику, за рад у 
матичној школи у Сијаринској Бањи и у 

издвојеном одељењу у Равној Бањи

Наставник српског језика  
као нематерњег

за рад у матичној школи у Сијаринској 
Бањи и у издвојеним одељењима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из чл.140, а у вези са чланом 
139. ст.1 тачка 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/7, 27/18, 10/19 и 6/20) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника за рад у основној школи 
(„Сл. гласник РС”, бр 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17 и 13/18); 2. поседовање физичке, 
психичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 3. поседовање држављан-
ства Републике Србије; 4. знање језика на коме 
се изводи васпитно-образовни рад; 5. неос-
уђиваност правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Уз пријаву за конкурс (пријав-
ни формулар се налази на интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја) кандидат треба да поднесе: 1. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2. 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); 3. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
4. оверену фотокопију или оригинал документа 
о положеном испиту за лиценцу - дозвола за 
рад, уколико кандидат има лиценцу; 5. доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања из чл. 139 ст. 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања - уверење казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе МУП-а, у оригиналу или 
оверену фотокопију не старију од 6 месеци; 
6. доказ да против кандидата није покренут 
кривични поступак доношења наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доно-
шења оптужног предлога - за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију - уверење надлежног суда у оригиналу или 
овереној фотокопији не старије од 6 месеци; 7. 
доказ о знању језика на коме се изводи вас-
питно-образовни рад (српски и албански језик) 
у оригиналу или овереној фотокопији (осим за 
кандидате који су стекли образовање на јези-
ку на коме се изводи васпитно-образовни рад); 
8. биографија (необавезно). Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле и утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од 8 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 спроводи Национална служба 
за запошљавање 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 
решења о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Лекарско уверење као доказ доставља канди-
дат који буде изабран пре закључења уговора 

о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријава на 
конкурс са потребном документацијом подноси 
се лично или препорученом пошиљком на адре-
су: Основна школа „Сијаринска Бања”, Краља 
Милутина 5, 16246 Сијаринска Бања, са назна-
ком „Конкурс за пријем у радни однос”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ОШ „СВЕТИ САВА”
С. Гложане

16210 Власотинце 
тел. 016/3869-982

Наставник математике
са 55,56% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање, 2. пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање илидавање мита;за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. 
знање српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуња-
вању услова које је кандидат дужан да приложи 
уз пријаву: 1. пријавни формулар са интернет 
сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; 2. потписана пријава са биогра-
фијом кандидата; 3. оверена фотокопија/ориги-
нал дипломе; 4. оверена фотокопија/оригинал 
извода из матичне књиге рођених; 5. оверена 
фотокопија/оригинал уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 6. уверење о стече-
ном образовању из педагошких, психолошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студирања или након 
дипломирања, од најмнаје 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова; 7. оверена фотокопија/
оригинал уверења о неосуђиваности за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међунаросдним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за лице није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 8. доказ о познавању српског језика 
подноси кандидат који образовање није стекао 
на српском језику. Рок за подношење пријаве 
је осам дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”. Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Милена Станковић, 
тел. 016/3869-982. Адреса на коју се подносе 
пријаве: Основна школа „Свети Сава” Гложа-
не, 16214 Стајковце. Конкурс за пријем у рад-
ни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Кан-
дидати 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 дос-
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тавља уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рада децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци).

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел.016/821-135

Чистач
са 71% радног времена

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег обра-
зовања предиђеног чланом 38. Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Станимир Вељковић Зеле” Бојник - основ-
но образовање (први степен стручне спре-
ме, завршена основна школа); 2. поседовање 
психичке, физичке и здравствене способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да лице није 
осуђивано правоснажном прсудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања ита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против 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. поседовање 
држављанства Републике Србије. 5. познавање 
српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази које кандидати треба 
да доставе уз пријаву на конкурс: 1) попуњен 
пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(htp://www.mpn.gov.rs); 2) оверен препис или 
оверену копију дипломе; 3) оригинал/оверену 
копију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци); 4) оригинал/оверену копију извода 
из матичне књиге рођених; 5) оригинал/ овере-
ну копију уверења о неосуђиваности (уверење 
из суда и полицијске управе не старије од 6 
месеци); 6) доказ о познавању српског језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(овај се доказ не прилаже уколико је кандидат 
стекао образовање на српском језику, а уколи-
ко га није стекао на српском језику дужан је да 
приложи доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе) - диплома/уверење издато на 
српском језику кој се прилаже као доказ да је 
стекао образовање на српском језику сматра се 
доказом о познавању српског језика), 7) крат-
ку биографију/CV. Доказ о о здравственој спо-
собнист за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Конкурс за пријем 
у радни однос спроводи Конкурсна комисија 
и доноси решење о избору кандидата. Канди-
дати чије су пријаве благовремене и потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази 
и коли испуњавају услове за оглашено радно 
место, а који су ушли у ужи избор упућују се на 
психолошку процену коју врши врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака, очему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт теле-
фоне које су навели у пријавама. Разговор са 
кандидатима ће обавити Конкурсна комисија у 
просторијама школе, с тим што ће кандидати 
о датуму и времену бити обавештени на кон-
такт телефоне које су навели у својим прија-
вама. Неразумљиве, непотпуне, неблаговреме-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или овереној 
фотокопији биће одбачене закључком Кон-
курсне комисије. Рок за подношење пријава 

је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. У пријави обавезно навести контакт 
телефон (ради контакта и упућивања на пси-
холошку процену кандидата). Биографију са 
пријавним формуларом и приложеним докази-
ма слати на адресу школе са назнаком „За кон-
курс” или предати непосредно у канцеларији 
секретара школе. Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу је секретар 
школе, телефон: 016/821-135.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР БУКИЛИЋ”

Туларе

Наставник математике
89% радног времена

Наставник српског језика и 
књижевности

95% радног времена

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони 
10/2019 и 6/2020) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. год.; 
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 - 
др. закони, 10/2019 и 6/2020); држављанство 
Републике Србије; познавање српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; Уз 
пријавни формулар који кандидат може преу-
зети са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, кандидат подноси: пријавни формулар; CV; 
доказ о степену и врсти образовања (оверена 
фотокопија дипломе); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија - не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија - 
не старије од 6 месеци); уверење из казнене 
евиденције МУП-а (не старије од 6 месеци од 
дана објављивања конкурса); уверење надлеж-
ног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак за кривична дела из чл. 139 
ст.1 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна Национал-
на служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступама. Доказ о психофизич-
кој 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 разматрати. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Пријаве слати на адре-
су школе: Основна школа „Владимир Букилић” 
Туларе, 16247 Туларе или донети лично у прос-
торије секретара школе, радним даном 8.00 до 
13.00 часова.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО  
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
16000 Лесковац, Влајкова 24

тел. 016/215-771

Наставник српског језика
за 71,20% радног времена, за рад у 
издвојеним одељењима у Лебану и 

Бојнику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24. Закона о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 и 113/17), кандидат треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене одред-
бама члана 139. и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18- др. закон и 10/19 и 6/20) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 
и 13/18), лице које је стекло одговарајуће висо-
ко 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 пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука (у овом случају је неопходно да 
кандидат има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета); 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Сагласно члану 3. Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, наставу и други 
облици образовно-васпитног рада у предмет-
ној настави може да изводи лице које је стекло 
високо образовање, и то: професор српског 
језика и књижевности, професор српског јези-
ка и књижевности са општом лингвистиком, 
професор српске књижевности и језика, про-
фесор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима, дипломи-
рани филолог српске књижевности са јужнос-
ловенским књижевностима, професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност, професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике, 
професор за српскохрватски језик са јужносло-
венским језицима, професор српскохрватског 
језика са источним и западним словенским јези-
цима, професор српскохрватског језика и југо-
словенске књижевности за наставу у школама 
у којима се образовно-васпитни рад изводи на 
мађарском, односно русинском или румунском 
језику, професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску и општу књижевност, про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком, дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик, дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност, професор српског језика 
и књижевности у одељењима за националне 
мањине, професор српског језика и српске књи-
жевности, дипломирани компаратиста, мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књијжевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Срп-
ска филологија (српски језик и лингвистика),  
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Српска књижевност и језик са компаратисти-
ком), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и књижев-
ност, Српска књижевност и језик, Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Фило-
логија, модули: Српски језик и Српски језик и 
компаративна књижевност), професор српскох-
ватског језика и књижвности, мастер филолог 
из области филолошких наука, професор југо-
словенске књижевности и српског језика. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Српски језик 
и књижевност, Српска књијжевност и језик, 
Српска књижевност и језик са компаратисти-
ком, Српска филологија: српски језик и књи-
жевност, Србистика; да има психичку, физич-
ку 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, 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 санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик, односно да је 
стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику или да је положило испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; да има савладан програм 
обуке за оспособљавање директора, наставни-
ка, стручног сарадника и андрагошког асистен-
та за рад са одраслима: „Интегрални програм 
обуке за остваривање програма функционал-
ног основног образовања одраслих” - Модул 1. 
Основне андрагошке вештине и Модул 2. Обу-
ка наставника за остваривање наставног пла-
на и програма ФООО - српски језик (изабрани 
кандидат који нема савладан програм обуке 
биће дужан да савлада програм у законском 
року). Потребна документа која кандидат треба 
да приложи уз пријаву: одштампан попуњени 
пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; пријава која треба да садржи биографију 
кандидата (између осталог и податке: презиме 
и име, име оца, име мајке, девојачко презиме 
мајке, јединствени матични број грађана, адре-
су становања, место рођења, девојачко пре-
зиме и контакт телефон); диплома о стеченом 
одговарајућем образовању, оригинал или ове-
рена фотокопија; уверење надлежног МУП-а 
којим кандидат доказује да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела из члана 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и да није утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или ове-
рена фотокопија, на старије од дана објављи-
вања конкурса); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
је стекао образовање на српском језику или је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (диплома 
издата на српском језику која се прилаже као 
доказ сматра се доказом о знању српског јези-
ка). Кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, знање српског језика доказују 
потврдом одговарајуће високошколске установе 
да су положили испит из српског језика, (ори-
гинал или оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених на трајно важећем обрасцу 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о 
савладаном програму обуке за оспособљавање 

директора, наставника, стручног сарадника и 
андрагошког асистента за рад са одраслима: 
„Интегрални програм обуке за остваривање 
програма функционалног основног образовања 
одраслих” - Модул 1. Основне андрагошке 
вештине и Модул 2. Обука наставника за ост-
варивање наставног плана и програма ФООО 
- српски језик - оригинал или оверена фотоко-
пија (пријава која не садржи наведени доку-
мент неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат биће у обавези да у законском року 
савлада програм обуке); доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекарско 
уверење) за рад са децом и ученицима се дос-
тавља пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је осам дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање (благовременом 
пријавом сматраће се пријава која је преда-
та у року утврђеном конкурсом, а потпуном 
пријавом сматраће се пријава која у прилогу 
садржи документа којима кандидат доказује 
да испуњава услове назначене у конкурсу). 
Фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у раз-
матрање. 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 применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са лис-
те и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Сви изрази, појмови, именице и 
глаголи који су употребљени у мушком грама-
тичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса доставити лично 
школи радним даном од 09.00 до 13.00 часова 
или препорученом пошиљком на адресу школе, 
са назнаком „Конкурс за српски језик”. Пријаве 
са достављеном документацијом се не враћају и 
задржавају се у архиви школе. Пријављени кан-
дидати писмено ће бити обавештени о избору 
кандидата, у складу са законом. Све информа-
ције о конкурсу могу се добити лично у школи 
или на телефон: 016/215-771.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ”

Губеревац, 16211 Губеревац
016/3488-442

Наставник математике
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: Општи услови утврђени чл. 139. и 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17). 
Посебни услови: Правилник о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи „Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17 и 3/17).

ОСТАЛО: Пријаву на конкурс кандидат попуња-
ва и преузима са сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са доказима о 
испуњавању услова конкурса подноси на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријаву кандидат подноси сле-
дећу конкурсну документацију: оверену фото-
копију или оригинал дипломе о стручној спре-
ми; оверену фотокопију или оригинал извода 
из матичне књиге рођених (са холограмом); 

оверену фотокопију или оригинал уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); уве-
рење да лице није осуђивано за дела из члана 
139. став 1. тачка 3. ЗОСОВ-а; потврду о стече-
ном образовању из педагошких, психолошких 
и методичких дисциплина стечену на високош-
колској установи у току студирања или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих 6 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који има положен стручни испит за 
лиценцу сматра се да има образовање из наве-
дених научних дисциплина и доставља потвр-
ду да је положио испит за лиценцу (кандидат 
доставља две потврде - оригинална односно 
оверена копија потврде са факултета о сте-
ченом образовању и потврду школе у којој је 
лице обављало праксу, односно било у радном 
односу и стекло 6 бодова праксе или оверену 
копију потврде да је положио испит за лицен-
цу); доказ о познавању српског језика подноси 
кандидат који образовање није стекао на српс-
ком језику; лекарско уверење (не старије од 6 
месеци) подноси кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Оверена фотокопија јесте фото-
копија оригиналног документа која се оверава 
код јавног бележника. Изузетно, у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повереним 
пословима. Лице које достави неоверене копије 
сматраће се да је доставило непотпуну доку-
ментацију. Благовременом пријавом сматраће 
се она пријава која је предата у року утврђеним 
конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се она 
пријава која у прилогу садржи документа којим 
кандидат доказује да испуњава услове озна-
чене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Кандидати чије 
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака 
о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе које су навели у прија-
вама. Кандидати ће бити писмено обавештени 
о одлуци конкурсне комисије школе, у законом 
предвиђеном року. Ближа обавештења се могу 
добити у секретаријату школе или на телефон: 
016/3488-442.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО  
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
16000 Лесковац, Влајкова 24

тел. 016/215-771

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, 

до повратка запосленог са функције 
директора школе, а најдуже до истека 

мандата, за рад у територијално 
издвојеном одељењу у Бојнику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24. Закона о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 и 113/17), кандидат тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене 
одредбама члана 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18- I и II др. закон и 
10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС- Просвет-
ни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
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11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и то: професор раз-
редне наставе, професор педагогије са прет-
ходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ-мастер, 
професор разредне наставе и ликовне култу-
ре за основну школу; 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 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 санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик, односно да је 
стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику или да је положило испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; да има савладан програм 
обуке за оспособљавање директора, наставни-
ка, стручног сарадника и андрагошког асистен-
та за рад са одраслима: „Интегрални програм 
обуке за остваривање програма функционал-
ног основног образовања одраслих” - Модул 1. 
Основне андрагошке вештине и Модул 2. Обука 
наставника за остваривање наставног плана и 
програма ФООО - српски језик и математика у 
1. циклусу (изабрани кандидат који нема сав-
ладан програм обуке биће дужан да савлада 
програм у законском року). Потребна докумен-
та која кандидат треба да приложи уз пријаву: 
попуњени пријавни формулар са интернет сај-
та Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; пријава која треба да садржи био-
графију кандидата (између осталог и податке: 
презиме и име, име оца, име мајке, девојачко 
презиме мајке, јединствени матични број грађа-
на, адресу становања, место рођења, девојачко 
презиме и контакт телефон); диплома о стече-
ном одговарајућем образовању, оригинал или 
оверена фотокопија; уверење надлежног МУП-а 
којим кандидат доказује да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела из члана 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и да није утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или ове-
рена фотокопија, на старије од дана објављи-
вања конкурса); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
је стекао образовање на српском језику или је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (диплома 
издата на српском језику која се прилаже као 
доказ сматра се доказом о знању српског јези-
ка). Кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, знање српског језика доказују 
потврдом одговарајуће високошколске установе 
да су положили испит из српског језика, (ори-
гинал или оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених на трајно важећем обрасцу 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о 
савладаном програму обуке за оспособљавање 
директора, наставника, стручног сарадника и 
андрагошког асистента за рад са одраслима: 
„Интегрални програм обуке за остваривање 
програма функционалног основног образовања 
одраслих” - Модул 1. Основне андрагошке 
вештине и Модул 2. Обука наставника за ост-
варивање наставног плана и програма ФООО 
- српски језик и математика за 1. циклус - ори-
гинал или оверена фотокопија (пријава која не 
садржи наведени документ неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат биће у обаве-

зи да у законском року савлада програм обуке); 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности (лекарско уверење) за рад са децом и 
ученицима се доставља пре закључења уговора 
о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је осам дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање (благовременом 
пријавом сматраће се пријава која је преда-
та у року утврђеном конкурсом, а потпуном 
пријавом сматраће се пријава која у прилогу 
садржи документа којима кандидат доказује 
да испуњава услове назначене у конкурсу). 
Фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у раз-
матрање. Сви изрази, појмови, именице и гла-
голи који су употребљени у мушком граматич-
ком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола. Пријава са доказима о 
испуњености услова конкурса доставити лично 
школи радним даном од 09.00 до 12.00 часова 
или препорученом пошиљком на адресу школе, 
са назнаком „Конкурс за наставника разредне 
наставе”. Пријаве са достављеном документа-
цијом се не враћају и задржавају се у архи-
ви школе. Пријављени кандидати писмено ће 
бити обавештени о избору кандидата, у скла-
ду са законом. Све информације о конкурсу 
могу се добити лично у школи или на телефон:  
016/215-771.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ” 

16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Наставник предметне наставе - 
наставник физичког и здравственог 

васпитања
ради замене запослене на функцији 

директора школа, до повратка са 
функције

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
за наставника физичког и здравственог вас-
питања, без обзира на радно искуство, да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван правос-
нажном 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 при-
мања мита или давања 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 држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достављају се 
докази о испуњености услова - оригинал или 
оверена фотокопија дипломе или уверења о 
дипломирању, ако није издата диплома, ори-
гинал уверења о неосуђиваности; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених; да 
је диплома или уверење издато на српском 
језику, односно потврда установе која је изда-
ла диплому да је кандидат пратио наставу на 

српском језику. Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом и кратком биографијом достављају 
школи у року од осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована одлу-
ком директора. Решење о избору кандидата по 
објављеном конкурсу у листу „Послови” донеће 
се у складу са чланом 154. Закона о основама 
система образовања и васпитања. Сва додатна 
обавештења могу се добити путем телефона: 
016/284-611 од 8 до 14 сати.

ЛОЗНИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА”

15303 Тршић, Тршићки пут бб
тел. 015/868-323

e-mail: vukovaspomenskola@gmail.com
www.vukovaspomenskola.edu.rs

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане законом и то да има: 1. одговарајуће 
високо образовање у складу са 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); 2. одговарајући сте-
пен и врсту образовања у складу са чланом 3. 
став 1. тачка 9. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19); 3. психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 4. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19 и 6/20); 5. држављанство Републике 
Србије; 6. да зна српски језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Наведени услови 
се доказују приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1, 2, 4, 5 и 6 саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 3 при-
бавља се пре закључења уговора о раду. При-
ликом конкурисања, кандидат подноси доку-
ментацију којом доказује испуњеност услова за 
пријем у радни однос и то: 1. попуњен пријавни 
формулар који се преузима са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије; 2. крат-
ку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем високом 
образовању; 4. оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (за кандидате који поседују наведени 
доказ); 5. уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); 6. извод из матичне 
књиге рођених (са холограмом или оверена 
фотокопија); 7. уверење надлежне полицијске 
управе МУП да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 139. ст. 1. тач. 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) 
- оригинал или оверена копија, не старије од 6 
месеци; 8. лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима (доставља изабрани кандидат  
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Наука и образовање

пре закључења уговора о раду); 9. доказ о 
знању српског језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи кандидат доставља 
само ако одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику. Документацију о испуње-
ности услова конкурса доставити у затвореној 
коверти, поштом или лично, сваког радног дана 
од 08 до 13 часова, у року од 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови”, са назнаком 
„Конкурс - не отварати”, на адресу школе: ОШ 
„Вукова спомен школа”, Тршићки пут бб, 15303 
Тршић. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће узимати у разматрање. Ближа оба-
вештења се могу добити на телефон: 015/868-
323, сваког радног дана од 08 до 13 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I 

КАРАЂОРЂЕВИЋ”
15308 Јадранска Лешница

тел. 015/852-501

Наставник математике
непуно радно време - 89%

2 извршиоца

Наставник разредне наставе 
за рад у издвојеном одељењу Милина

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане законом: 1) да има одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020) које је стекао: а) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке студије) и то 1. студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 2. 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; лице из тачке 1а. подтач-
ка 2. мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Кандидат треба да има одговарајући степен 
и врсту образовања према Правилнику о сте-
пену 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, 
11/2017, 3/2018, 11/2019). Кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (члан 142 Закона). Ово обра-
зовање наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу; наставни који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит односно испит 
за лиценцу, сматра се да има ово образовање 
из члана 142 Закона; 2) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3) доказ да није осуђиван правос-
нажном 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 малолет-

ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије, 5) 
да зна српски језик - језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Пријављени канди-
дати су дужни да уз пријаву доставе одређену 
документацију: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, оверену фотокопију дипломе, доказ 
да имају образовање из психолошких, педа-
гошких 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 дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (оригинал или 
оверена фотокопија потврде, уверење одгова-
рајуће високошколске установе о броју оства-
рених бодова, односно положеним испитима из 
психологије и педагогије или оверена копија 
уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способности 
за рад са ученицима, који кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду, доказ из каз-
нене евиденције МУП-а (оригинал или оверена 
фотокопија) да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; овере-
на фотокопија уверења о држављанству или 
оригинал; доказ о познавању српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад под-
носи кандидат који није стекао диплому на срп-
ском језику, а доказ о томе треба да буде издат 
од стране високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената (оригинал или 
оверена фотокопија); оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених или оригинал, 
кратка биографија.

Сервирка
за непуно радно време - 80%

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане законом: 1) да има одговарајуће образо-
вање, трећи степен стручне спреме, занимање 
кувар; 2) психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) доказ 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије, 5) да зна српски језик - језик 

на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву 
доставе одређену документацију: попуњен и 
одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе; доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способности за рад са 
ученицима, који кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду; доказ из казнене евиден-
ције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија) 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање, доказ о познавању српс-
ког језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику, а доказ о томе 
треба да буде издат од стране високошколске 
установе надлежне за издавање таквих доку-
мената (оригинал или оверена фотокопија), 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
или оригинал, оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених или оригинал, кратка 
биографија. Пријаве (са кратком биографијом и 
контакт телефоном) за конкурс доставити лич-
но или слати на адресу: ОШ „Краљ Александар 
I Карађорђевић”, 15308 Јадранска Лешница. 
Контакт телефон 015/852-501. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве као и неоверена документа неће се узети у 
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАЋА РИБАР”
15317 Доња Борина, Батар бб

тел. 015/779-60-48

Помоћни радник
70% радног ангажовања

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Законом о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 
и 95/18), треба да испуњава услове утврђене 
Законом о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020) (даље: 
Закон), односно да: има одговарајуће образо-
вање, основно образовање и васпитање (први 
степен стручне спреме); има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет 
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страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије и потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи, у року од 
осам дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријавни формулар кандидат треба да достави 
следећу документацију: 1) доказ о држављан-
ству 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 
сведочанства о завршеном основном образо-
вању и васпитању односно о завршеној основ-
ној школи; 3) доказ из казнене евиденције МУП 
Републике Србије, да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које му је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као ни за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се може преузети на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије 
и потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли, у року од осам дана од дана објављивања 
конкурса.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве се 
могу предати поштом или непосредно на адре-
су: ОШ „Браћа Рибар”, Батар бб, 15317 Доња 
Борина. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор. Конкурсна комисија 
утврђује благовременост и потпуност пријава 
на конкурс и испуњеност законских услова за 
пријем у радни однос. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступка. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, а потом са кан-
дидатима са листе обавља разговор. Разговор 
се заказује телефонским путем, после чега се 
кандидату шаље писмени позив, електронском 
поштом или препорученом пошиљком. После 
обављеног разговора Конкурсна комисија доно-
си решење о избору кандидата у року од одам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Додатне информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе, телефоном: 
015/779-60-48 или путем електронске поште: 
osbracaribar@mts.rs.

Секретар школе
50% радног ангажовања

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Законом о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 
и 95/18), треба да испуњава услове утврђене 
Законом о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020) (даље: 
Закон), односно да: има одговарајуће образо-
вање, звање дипломирани правник (шести или 
седми степен стручне спреме); има психичку, 

физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства просвете науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије и потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи, у року од 
осам дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријавни формулар кандидат треба да достави 
следећу документацију: 1) доказ о држављан-
ству 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 којом је стекао звање дипломирани 
правник; 3) доказ из казнене евиденције МУП 
Републике Србије, да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које му је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као ни за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се може преузети на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије 
и потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли, у року од осам дана од дана објављивања 
конкурса.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве се 
могу предати поштом или непосредно на адре-
су: ОШ „Браћа Рибар”, Батар бб, 15317 Доња 
Борина. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор. Конкурсна комисија 
утврђује благовременост и потпуност пријава 
на конкурс и испуњеност законских услова за 
пријем у радни однос. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступка. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, а потом са кан-
дидатима са листе обавља разговор. Разговор 
се заказује телефонским путем, после чега се 
кандидату шаље писмени позив, електрон-
ском поштом или препорученом пошиљком. 
После обављеног разговора Конкурсна коми-
сија доноси решење о избору кандидата у року 
од одам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Додатне информације о конкурсу 

могу се добити од директора школе, телефоном 
015/779-60-48 или путем електронске поште: 
osbracaribar@mts.rs.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 3

Наставник стручних предмета 
у подручју рада Геодезија и 

грађевинарство

Наставник српског језика и 
књижевности
3 извршиоца

Наставник стручних предмета у 
подручју рада Машинство и обрада 

метала
3 извршиоца

Наставник физичког васпитања
1 извршилац за 100% и 1 за 90% радног 

времена
2 извршиоца

Психолог
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечено 
одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-
др. закон и 101/19 и 6/2020): на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије); на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. и образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом 
бодова, односно степен и врста стручне спре-
меу складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Геодезија и грађевинарство („Сл. 
гласник РС -Просветни гласник”, бр. 16/2015 и 
10/2019) за лице под тачком 1, Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника 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-испр. 
и 9/2019) за лице под тачком 3, Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама, за лица из 
тачки 2,4 и 5.

Наставник практичне наставе у 
подручју рада Електротехника

Наставник практичне наставе у 
подручју рада Електротехника

за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме сте-
чено одговарајуће високо образовање у складу 
са чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18-др. закон и 101/19 и 6/2020): на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије); на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
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септембра 2005; стечено одговарајуће обра-
зовање на студијама првог степена (основне 
академске студије, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године и или вишим образо-
вањем; 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 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом бодова, односно степен и врста 
стручне спреме у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Електротехника -тач-
ка 22 Правилника за лице под тачком 6 и тачка 
26 Правилника за лице под тачком 7.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, одговарајуће 
образовање у складу са важећим Правилником 
о организацији и систематизацији послова и 
радних задатака у Техничкој школи Лозница - 
завршена основна школа.

ОСТАЛО: Услови за све кандидате: да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; имају држављанство Републике Србије; 
знају српски језик и језик на којем остварују 
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни 
да уз пријаву доставе следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, овере-
ну фотокопију дипломе, доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина (за наставника и психолога) ово образо-
вање наставник, односно психолог је 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, оверену 
копију сведочанства о завршеној основној шко-
ли - за чистачицу, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству РС (не старију 
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, уверење о 
неосуђиваности надлежне полицијске управе, 
доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима 
- доставља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса се достављају лично или на адресу 
школе: Техничка школа, Трг Јована Цвијића 3, 
15300 Лозница. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. За сва 
обавештења контактирати секретара школе на 
тел. 015/876-016.

НИШ

ОШ „СВЕТИ САВА”
18227 Суботинац, Рударска бб

тел. 018/877-651

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: опис радног места: на основу Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основним школама („Сл. 
гласник РС” ,број. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), 
наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у разредној настави може да изводи: про-
фесор разредне наставе; професор педагогије 
са претходно завршеном педагошком акаде-
мијом или учитељском школом; професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну 
школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - 
мастер; професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу. Кандидат треба да 
испуњава опште услове прописане законом 
за заснивање радног односа и посебне усло-
ве предвиђене чланом 139. и чланом 140. и 
142. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
10/2019, 27/18 - др. закон и 6/2020), као и из 
члана 142. став 1. истог закона: обавезно обра-
зовање лица из члана 140. овог закона је обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 прак-
се у установи у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, доказ-уверење 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 дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односне групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошког наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће 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. септем-
бра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина (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 бодо-
ва; 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 обра-
зовно-васпитни рад (доказује се дипломом); 

уверење о неосуђиваности 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 родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење од полицијске управе и уверење надлеж-
ног суда); лекарско уверење (уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, доставља се пре 
закључења уговора о раду. Уверења, не ста-
рија 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.

Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: опис радног места: на основу Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основним школама („Сл. 
гласник РС”, број. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), 
послове стручног сарадника-педагога могу да 
обављају: школски педагог; професор педа-
гогије; дипломирани педагог-општи смер или 
смер школске педагогије; дипломирани школ-
ски педагог-психолог; дипломирани педагог; 
мастер педагог; дипломирани педагог-мастер. 
Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане законом за заснивање радног одно-
са и посебне услове предвиђене чланом 139. 
и чланом 140. и 142. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/2019, 27/18 - др. закон и 
6/2020), као и из члана 142. став 1. истог зако-
на: 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 најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, доказ-уверење 
надлежне установе. Образовање из става 1. 
овог члана, наставник, васпитач и стручни 
сарадник је обавезан да стекне у року од јед-
не, 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, специјалис-
тичке 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, мултидисци-
плинарне, 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 пропи-
сима 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 пред-
мет, односно групу предмета. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (формулар је доступан у делу 
„Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-

САЈМОВИ 
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Наука и образовање

KONKURISANjE.doc); оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ 
о образовању из психолошких, 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 високошколске установе 
о броју бодова; доказ о положеном испиту за 
лиценцу или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије; уверење о држављан-
ству (оверен препис/фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оверен препис/фото-
копију); доказ о познавању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (доказује 
се дипломом); уверење о неосуђиваности за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кри-
вично 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 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење од полицијске управе и уверење 
надлежног суда); лекарско уверење (уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности 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 конкур-
са. Непотпуна и неблаговремена документација 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати 
на горенаведену адресу.

Наставник српског језика
са 93,89% радног времена

УСЛОВИ: опис радног места: на основу правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основним школама 
(„Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), 
послове наставника српског језика може да 
обавља: професор српског језика и књижев-
ности; професор српског језика и књижевности 
са општом лингвистиком; професор српске 
књижевности и језика; професор српске књи-
жевности и језика са општом књижевношћу; 
дипломирани филолог српског језика са јуж-
нословенским језицима; дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским књи-
жевностима; професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословен-
ску књижевност; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик; професор српскохрват-
ског језика и опште лингвистике; професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима; професор српскохрватског језика 
са источним и западним словенским језицима; 
професор српскохрватског језика и југосло-
венске књижевности за наставу у школама у 
којима се образовно-васпитни рад изводи на 
мађарском, односно русинском или румунс-
ком језику; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижев-
ност; професор југословенске књижевности 
са страним језиком; дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик; дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност; профе-
сор српског језика и књижевности у одељењи-
ма за националне мањине; професор српског 
језика и српске књижевности; дипломира-
ни компаратиста; мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Срп-
ска књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (срп-
ски језик и лингвистика), Српска књижевност 

и језик са компаратистиком); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програ-
ми: Српски језик и књижевност, Српска књи-
жевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Срп-
ска књижевност, Српска филологија (српски 
језик и лингвистика), Српска филологија (срп-
ски језик и књижевност), Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност, Компаративна књижевност са 
теоријом књижевности); професор српскохр-
ватског језика и књижевности; мастер фило-
лог из области филолошких наука; професор 
југословенске књижевности и српског језика; 
мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет). Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане законом за заснивање рад-
ног односа и посебне услове предвиђене чла-
ном 139. и чланом 140. и 142. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/2019, 27/18 
- др. закон и 6/2020), 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 устано-
ви у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких,педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови у складу са Европским системом преноса 
бодова, доказ-уверење надлежне установе). 
Образовање из става 1. овог члана, настав-
ник, васпитач и стручни сарадник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Диплома о 
стручној спреми стеченој: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошког наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће 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. септем-
бра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина (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 бодо-
ва; 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 обра-
зовно-васпитни рад (доказује се дипломом); 
уверење о неосуђиваности 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 родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење од полицијске управе и уверење надлеж-
ног суда); лекарско уверење (уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, доставља се пре 
закључења уговора о раду). Уверења, не ста-
рија 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.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
„ШУМАТОВАЦ”

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

Руковалац пољопривредне 
механизације

УСЛОВИ: На основу Правилника о организацији 
и систематизацији послова Пољопривредне 
школе „Шуматовац” у Алексинцу, број 1825 од 
12.09.2019. године, за радно место руковалац 
пољопривредне механизације неопходно је: 
средње образовање и возачка дозвола одгова-
рајуће категорије. За обављање послова радног 
места руковаоца пољопривредне механизације 
радни однос може се засновати са лицем које 
има 3. степен стручне спреме и положен испит 
за возача Ф категорије. Кандидати треба да 
испуњавају опште услове прописане законом 
за заснивање радног односа и посебне усло-
ве предвиђене чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020). Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (формулар је доступан у делу 
„Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/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 пре-
пис/фотокопију); уверење о неосуђиваности за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење из МУП-а и надлежног основног 
суда); оверену копију возачке дозволе; лекар-
ско уверење (уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад, доставља се 
пре закључења уговора о раду). Уверења не 
старија од 6 месеци.

Чистачица

УСЛОВИ: На основу Правилника о организа-
цији и систематизацији послова Пољоприв-
редне школе „Шуматовац” у Алексинцу, број 
1825 од 12.09.2019. године за радно место 
чистачица, потребно је основно образовање. 
Кандидати треба да испуњавају опште услове 
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прописане законом за заснивање радног одно-
са и посебне услове предвиђене чланом 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020). 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (формулар је дос-
тупан у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; уверење о држављанству (оверен 
препис/фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оверен препис/фотокопију); 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 злостављање или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење из Муп-а и 
надлежног основног суда); лекарско уверење 
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду). Уверења, не старија од 
6 месеци.

Магационер

УСЛОВИ: На основу Правилника о организа-
цији и систематизацији послова Пољоприв-
редне школе „Шуматовац”, у Алексинцу број 
1825 од 12.09.2019. године за радно место 
магационер, потребно је средње образовање. 
За обављање послова радног места магацио-
нер радни однос се може засновати са лицем 
које има ИВ степен стручне спреме и возачку 
дозволу „Б” категорије. Кандидати треба да 
испуњавају опште услове прописане законом 
за заснивање радног односа и посебне усло-
ве предвиђене чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020). Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (формулар је досту-
пан у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; уверење о држављанству (оверен 
препис/фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оверен препис/фотокопију); уве-
рење о неосуђиваности за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење из Муп-а и надлежног основног суда); 
оверена копија возачке дозволе „Б” катего-
рије; лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад, 
доставља се пре закључења уговора о раду). 
Уверења, не старија од 6 месеци.

Радник на одржавању машина, 
инструмената и инсталација

са 50% радног времена

УСЛОВИ: На основу Правилника о организацији 
и систематизацији послова Пољопривредне 
школе „Шуматовац” у Алексинцу, број 1825 од 
12.09.2019. године за радно место радник на 
одржавању машина, инструмената и инстала-
ција, потребно је: средње образовање; поло-
жен стручни испити за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем 
у котларници); возачки испит. За обављање 
послова радног места радник на одржавању 
машина, инструмената и инсталација радни 
однос може се засновати са лицем које има IV 
степен стручности, ССС или КВ радник машин-
ског, електротехничког или водоинсталатерског 
смера. Кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане законом за заснивање рад-
ног односа и посебне услове предвиђене чла-
ном 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 
и 6/2020). Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (фор-
мулар је доступан у делу „Ново на сајту”, на 
адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc (оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми); уверење о држављан-
ству (оверен препис/фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оверен препис/фото-
копију); уверење о неосуђиваности за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење из Муп-а и надлежног основног 
суда); оверену копију возачке дозволе; овере-
ну копију положеног стручног испита за рад са 
судовима под притиском (за послове руковања 
постројењем у котларници); лекарско уверење 
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду). Уверења не старија од 
6 месеци.

ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна 
и неблаговремена документација неће се раз-
матрати. Пријаве на конкурс слати на горена-
ведену адресу. Контакт телефони: 018/800-792 
или 018/800-793.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 
Термотехника, термоенергетика и 

процесна техника

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да 
испуњавају опште и посебне услове конкурса. 
Општи услови конкурса прописани су чланом 
24. став 1. Закона о раду и чланом 72. став 4. 
Закона о високом образовању. Посебни услови 
конкурса прописани су: чланом 85. став 1. и 2. 
Закона о високом образовању, чланом 178. став 
1. и 2. Статута Универзитета у Нишу, чланом 

144. став 1. и 2. Статута Машинског факултета 
у Нишу и чланом 5. Правилника о поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа сарад-
ника и сарадника ван радног односа и условима 
за стицање звања сарадника Машинског факул-
тета у Нишу (даље: Правилник). За кандидате 
који немају претходно педагошко искуство на 
високошколској установи у звању сарадника 
(сарадника у настави, асистента или асистен-
та са докторатом), а учествују на овом конкур-
су, декан Факултета ће обезбедити одржавање 
приступног вежбања на начин прописан чла-
ном 6. Правилника. Приликом пријављивања 
на конкурс кандидати су у обавези да Факул-
тету доставе документацију којом доказују да 
испуњавају услове из овог конкурса и подно-
се: попуњен, одштампан и потписан образац 
пријаве на конкурс за избор сарадника пропи-
сан Правилником, који је доступан на интернет 
страници Факултета: http://www.masfak.ni.ac.rs/
index.php/sr/v-s-i/2548-br-z-c-pri-v-n-n-urs-z-izb-r-
s-r-dni-shins-g-f-ul-u-nishu, а може се прузети и 
на писарници Факултета; доказ о одговарајућој 
школској спреми (оверен препис дипломе док-
тора наука); доказ о претходном педагошком 
искуству на високошколској установи у звању 
сарадника, односно активном учешћу у реали-
зацији наставних активности на високошколској 
установи (одговарајућа потврда високошкол-
ске установе), за кандидате који имају овакво 
искуство; биографију са списком публикација и 
прилоге који документују наводе из пријаве и 
омогућују увид у научни рад и стручне квали-
фикације кандидата; уверење надлежне поли-
цијске управе да против кандидата није изре-
чена правноснажна пресуда за кривична дела 
против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи, које је издато након датума 
расписивања овог конкурса; фотокопију важеће 
личне карте, односно очитан образац чиповане 
личне карте кандидата. Документацију канди-
дати подносе на адресу: Машински факултет у 
Нишу, Александра Медведева 14, Ниш. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, као и прија-
ве кандидата које нису комплетне или поднете 
по правилима расписаног конкурса, сматраће се 
неуредним пријавама и неће бити разматране, 
о чему декан Факултета доноси посебан закљу-
чак и доставља га кандидату.

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
18000 Ниш, Ђердапска 45

Наставник предметне наставе - 
наставник немачког језика

са 55,55% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139. став 1. тачке 1) - 5), чланом 140. став 1. и 
2. чланом 142. став 1. 2. и 4. Закона и услове 
из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи 
(„Службени гласник Републике Србије - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 11/2017) то: да је стекао одго-
варајуће високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
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ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који-
ма су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Учесник конкурса из 
тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Обавезно образовање кан-
дидата је образовање из психолошких, педа-
гошких 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 Европ-
ским системом преноса бодова (који је обаве-
зан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу). Канди-
дат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има има образовање из претходног става. 
Да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се оства-
рује 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) састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тач-
ке 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Услови: професор односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност; мас-
тер филолог (струдијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик); мастер профе-
сор језика и књижевности (струдијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик). 
По расписаном конкурсу учесник конкурса тре-
ба да поднесе: попуњени пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (само учесник конкурса који је 
променио презиме, односно име после изда-
вања уверења, односно дипломе); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (оригинал не старији 
од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 
6 месеци); оригинал доказа надлежне Поли-
цијске 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 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, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал не ста-
рији од 30 дана); оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, а за 
лица којима још није издата диплома оверену 
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију дипломе о 

завршеним студијама првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета (само учес-
ник конкурса који има завршене студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука); оверену фотокопију доказа надлеж-
не високошколске установе о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
(само учесник конкурса који је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стекао на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања); овере-
ну фотокопију доказа надлежне високошколске 
установе о положеним испитима из педагогије 
и психологије односно оверену фотокопију 
доказа о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (само учесник конкурса који 
је у току студија положио испит из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу); оверену фотокопију 
доказа одговарајуће високошколске установе о 
положеном испиту из српског језика (само учес-
ник конкурса који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику). Уколико учес-
ник конкурса не достави доказе из тачке 7) и 8) 
пријава се сматра потпуном, али кандидат који 
буде засновао радни однос по конкурсу, обаве-
зан 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 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. У поступку одлучивања о 
избору кандидата конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона, врши ужи избор кандида-
та које упућује на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана добијања резултата психолош-
ке процене способности за рад са ученицима, 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичној, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима. 
Пријаву послати на горенаведену адресу. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе. Неблаговремене, непотпуне 
и неисправне пријаве се неће узети у разма-
трање. Термини изражени у овим тексту у гра-
матичком мушком роду подразумевају природ-
ни женски и мушки род лица на која се односе.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
18000 Ниш, Првомајска 6

тел. 018/523-543

Наставник обликовања графике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос пред-
виђени су чланом 139, 140. (лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-

ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће 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. септем-
бра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета) и чланом 155 став 1 и 2 тач-
ка 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 - даље: Закон и 6/2020), и то: 
да кандидат има одговарајуће образовање: 
академски графичар - ликовни педагог; дипло-
мирани графичар - професор ликовне културе; 
дипломирани графички дизајнер; лице са завр-
шеним факултетом примењених уметности, 
одсек или катедра: примењена графика, дизајн 
графике, графика, примењено сликарство или 
сликарство; лице са завршеним факултетом 
ликовних уметности, графички одсек; дипломи-
рани графичар; дипломирани сликар-графичар; 
мастер дизајнер; мастер примењени уметник; 
мастер ликовни уметник. Лице из подтач. (8)-
(10) ове тачке треба да има завршене основне 
и мастер академске студије из области гра-
фике. 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 изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 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 полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да је држављанин 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз попуњен пријавни формулар који се налази 
на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, потребно је поднети следећа 
документа: кратку биографију; диплому о сте-
ченом образовању; држављанство Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; извод из казнене евиден-
ције МУП-а РС (не старије од 6 месеци) при-
бавља кандидат. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности прибавља кандидат 
који буде закључио уговор о раду. Уколико се 
на овај конкурс подносе фотокопије докумена-
та, оне морају бити оверене. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс - наставник 
Обликовања графике на неодређено време”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање.

ЕТШ „МИЈА СТАНИМИРОВИЋ”
18116 Ниш, Булевар цара Константина 82-86

Наставник електронике II
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања 
послова наставика електронике 2, може бити 
примљен кандидат који испуњава услове про-
писане чланом 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: да има 



   |  Број 885 | 10.06.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs106

Наука и образовање

одговорајуће образовање - према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада електро-
техника („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 8/2017, 
4/2018, 13/2018 и 2/2020), послове наставника 
Електронике II може да обавља: дипломирани 
инжењер електротехнике, сви смерови осим 
енергетског; дипломирани електротехнич-
ки инжењер, смер електронски; дипломирани 
инжењер електронике, сви смерови осим индус-
тријске енергетике; дипломирани инжењер 
рачунарства; мастер инжењер електротехнике 
и рачунарства, смер електроника и телекому-
никације; мастер инжењер електротехнике 
и рачунарства, претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и 
рачунарства, на свим студијским програмима 
осим из области енергетике; мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, студијски про-
грам рачунарске комуникације и петходно 
завршене основне академске студије у области 
електротехнике и рачунарства, на студијском 
програму рачунарске мреже и комуникације; 
дипломирани инжењер мехатронике-мастер; 
дипломирани инжењер електротехнике и рачу-
нарства; дипломирани инжењер индустријске 
информатике. Да кандидат има држављанство 
РС; да има психичку, физичку и здраствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом утврђено дискри-
минатнорно понашање; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад. Уз 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати су дужни да прило-
же одговарајућу документацију којом доказују 
испуњеност прописаних услова, и то: кратку 
биографију (ЦВ); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(кандидати који су стекли академско звање мас-
тер достављају и оверену фотокопију дипломе 
са основних академских студија); уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о неосуђиваности (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (доказ подно-
си изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду); доказ о знању српског језика подносе 
само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику. Рок за пријављивање на кон-
курс је 10 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а кон-
курсну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Пријаве и приложена документација се 
не враћају. Неблаговремене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
У складу са чланом 154. став 5. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, школа 
ће минимум личних података кандидата усту-
пити Националној служби за запошљавање-Фи-
лијала Ниш ради психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима, јер је иста услов 
за заснивање радног односа. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, (за конкурсну комисију). 

Лице задужено да давање обавештења о кон-
курсу је Живковић Верица, секретар школе, 
тел. 018/550-884.

Наставник бежичних комуникација
са 25% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва наставика Бежичних комуникација, може 
бити примљен кандидат који испуњава услове 
прописане чланом 139. и 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: да 
има одговорајуће образовање према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада електро-
техника („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
број 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 
13/2018 и 2/2020), послове наставника Бежич-
них комуникација може да обавља: дипломи-
рани инжењер електротехнике, смерови елек-
тронике и телекомуникација; дипломирани 
инжењер електронике, смерови електронике 
и телекомуникација; дипломирани инжењер 
електротехнике и рачунарства, смер електрони-
ка и телекомуникације; мастер инжењер елек-
тротехнике и рачунарства, претходно завршене 
основне академске студије у области електро-
технике и рачунарства, на студијским програ-
мима из области електронике и телекомуни-
кација. Да кандидат има држављанство РС; да 
има психичку, физичку и здраствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминатнорно пона-
шање; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу 
документацију којом доказују испуњеност про-
писаних услова, и то: кратку биографију (ЦВ); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који су 
стекли академско звање мастер достављају и 
оверену фотокопију дипломе са основних ака-
демских студија); уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци, оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци, оригинал или овере-
ну фотокопију); лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (доказ подноси изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду); доказ о знању 
српског језика подносе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику. Рок 
за пријављивање на конкурс је 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а конкурсну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. У складу са чланом 154. став 
5. Закона о основама система образовања и 
васпитања, школа ће минимум личних подата-
ка кандидата уступити Националној служби за 
запошљавање-Филијала Ниш ради психолош-
ке процене способности за рад са ученицима, 
јер је иста услов за заснивање радног одно-

са. Пријаве слати на горенаведену адресу (за 
конкурсну комисију. Лице задужено да давање 
обавештења о конкурсу је Живковић Верица, 
секретар школе, тел. 018/550-884.

Наставник основа електротехнике
са 30% радног времена

Наставник основа електротехнике
са 25% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања посло-
ва наставика Основа електротехнике, може 
бити примљен кандидат који испуњава услове 
прописане чланом 139. и 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: да 
има одговорајуће образовање према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада електро-
техника („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
број 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 
13/2018 и 2/2020), послове наставника Осно-
ве електротехнике може да обавља: дипло-
мирани инжењер електротехнике; дипломира-
ни електротехнички инжењер; дипломирани 
инжењер електронике; професор електротех-
нике; дипломирани инжењер електротехнике и 
рачунарства; мастер инжењер електротехнике 
и рачунарства, претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике 
и рачунарства; дипломирани инжењер меха-
тронике-мастер. Да кандидат има држављан-
ство РС; да има психичку, физичку и здрастве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом утврђено дискри-
минатнорно понашање; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад. Уз 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати су дужни да прило-
же одговарајућу документацију којом доказују 
испуњеност прописаних услова, и то: кратку 
биографију (ЦВ); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(кандидати који су стекли академско звање мас-
тер достављају и оверену фотокопију дипло-
ме са основних академских студија); уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о неосуђиваности (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (доказ подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду); доказ о знању српског језика подносе 
само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику. Рок за пријављивање на кон-
курс је 10 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а кон-
курсну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Пријаве и приложена документација се 
не враћају. Неблаговремене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
У складу са чланом 154. став 5. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, Школа 
ће минимум личних података кандидата усту-
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пити Националној служби за запошљавање-Фи-
лијала Ниш ради психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима, јер је иста услов 
за заснивање радног односа. Пријаве слати на 
горенаведену адресу (за конкурсну комисију). 
Лице задужено да давање обавештења о кон-
курсу је Живковић Верица, секретар школе, 
тел. 018/550-884.

Наставник рачунарства и 
информатике

са 40% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва наставика Рачунарства и информатике, 
може бити примљен кандидат који испуњава 
услове прописане чланом 139. и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
и то: да има одговорајуће образовање: пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 8/2015, 11/2016,13/2016, 2/2017, 8/2017, 
13/2018, 7/2019 и 2/2020), послове наставника 
Рачунарства и информатике, може да обавља: 
професор информатике, односно дипломи-
рани информатичар; професор математике и 
рачунарства; професор математике, односно 
дипломирани математичар, смер рачунарство 
и информатика; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани инн-
жењер електротехнике, сви смерови, односно 
одсеци; дипломирани инжењер електронике, 
сви смерови,односно одсеци; дипломирани 
инжењер за инфомационе системе, односно 
дипломирани инжењер организације за инфор-
мационе системе или дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за информацио-
не системе, информационе системе и техно-
логије; дипломирани инжењер информатике, 
односно дипломирани инжењер рачунарства; 
дипломирани економист, смерови: кибернет-
ско-организациони, економска статистика и 
информатика, економска статистика и кибер-
нетика, статистика и информатика или статис-
тика, информатика и квантна економија; про-
фесор технике и информатике; дипломирани 
математичар; дипломирани информатичар; 
дипломирани информатичар-пословна инфор-
матика; дипломирани инфоматичар-професор 
информатике; дипломирани инжењер организа-
ционих наука-одсек за управљање квалитетом; 
мастер инжењер софтвера; мастер инжењер 
информационих технологија и система; мастер 
дизајнер медија у образовању; мастер профе-
сор предметне наставе (претхнодно завршене 
студије првог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет); дипло-
мирани информатичар-мастер; дипломирани 
професор информатике-мастер; дипломирани 
професор информатике-мастер; дипломирани 
информатичар-мастер пословне иннформати-
ке; дипломирани професор технике и инфор-
матике-мастер; мастер математичар; мастер 
информатичар; мастер инжењер електротехни-
ке и рачунарства; мастер инжењер информа-
ционих технологија; мастер професор технике и 
информатике; мастер инжењер организационих 
наука (студијски програм Информациони систе-
ми и технологије или Софтверско инжењерство 
и рачунарске науке); мастер дизајнер медија 
у образовању; мастер професор информати-
ке и математике; мастер професор технике и 
информатике. Лице из тачке 21) које је стекло 
академско звање мастер мора имати, у окви-
ру завршених студија, положених најмање пет 
предмета из области рачунарства и информа-
тике (од тога најмање један из области Про-
грамирање) и најмање два предмета из једне 
или две следеће области – Математика или 
Теоријско рачунарство, што доказује потвр-

дом издатом од стране матичне високошкол-
ске установе. Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада из предмета Рачунарство 
и информатика може да изводи и лице које 
је стекло академско звање мастер, а у оквиру 
завршених студија има положених најмање пет 
предмета из области рачунарства и информа-
тике (од тога најмање један из области Програ-
мирање) и најмање два предмета из једне или 
две следеће области-Математика или Теоријско 
рачунарство. Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада из предмета Рачунарство и 
информатика може да изводи и лице које на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
савладало програм рачунарства и информати-
ке у трајању од најмање четири семестра. Да 
кандидат има држављанство РС; да има психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном 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 малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминатнорно пона-
шање; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Уз пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу 
документацију којом доказују испуњеност про-
писаних услова, и то: кратку биографију (ЦВ); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који су 
стекли академско звање мастер достављају и 
оверену фотокопију дипломе са основних ака-
демских студија); уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци, оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци, оригинал или овере-
ну фотокопију); лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (доказ подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду); доказ о знању 
српског језика подносе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику. Рок 
за пријављивање на конкурс је 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а конкурсну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. У складу са чланом 154. став 
5. Закона о основама система образовања и 
васпитања, школа ће минимум личних подата-
ка кандидата уступити Националној служби за 
запошљавање-Филијала Ниш ради психолош-
ке процене способности за рад са ученицима, 
јер је иста услов за заснивање радног односа. 
Пријаве слати на горенаведену адресу (за кон-
курсну комисију). Лице задужено да давање 
обавештења о конкурсу је Живковић Верица, 
секретар школе, тел. 018/550-884.

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања/одржавања уређаја и 

опреме

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва техничара инвестиционог и техничког одр-

жавања и одржавања уређаја и опреме, може 
бити примљен кандидат који испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: да 
има одговорајуће образовање, средње стручно 
образовање: четврти или пети степен стручне 
спреме електро, столарске или водоинсталатер-
ске струке; да има држављанство РС; да има 
психичку, физичку и здраствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминатнорно пона-
шање; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу 
документацију којом доказују испуњеност про-
писаних услова, и то: кратку биографију (ЦВ); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о неосуђиваности (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (доказ подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду); доказ о знању српског језика подносе 
само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику. Рок за пријављивање на кон-
курс је 10 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а кон-
курсну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Пријаве и приложена документација се 
не враћају. Неблаговремене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
У складу са чланом 154. став 5. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, Школа 
ће минимум личних података кандидата усту-
пити Националној служби за запошљавање-Фи-
лијала Ниш ради психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима, јер је иста услов 
за заснивање радног односа. Пријаве слати на 
горенаведену адресу (за конкурсну комисију). 
Лице задужено да давање обавештења о кон-
курсу је Живковић Верица, секретар школе, 
тел. 018/550-884.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
18000 Ниш, Књажевачка 156

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни и 10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. Став 1 
Закона; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма (доказ се доставља при закључењу угово-
ра о раду); 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, 
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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, 
безобзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складуса законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Послове наставника разредне наставе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. 
закони и 10/2019 и 6/2020) и Правилника о сте-
пену 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, 
13/2018 и 11/19), које је стекло одговарајуће 
високо образовање и стручно звање: профе-
сор разредне наставе; професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом; професер разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу; 
мастер учитељ; дипломирани учитељ – мастер; 
професор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани-мас-
тер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из раз-
војно-педагошких предмета.

Васпитач

УСЛОВИ: Послове васпитача за припрем-
ни предшколски програм може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чланом 
139. и чланом 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019 
и 6/2020), односно: да има одговарајуће висо-
ко образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се доставља при закључењу 
уговора о раду); да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених 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 срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве 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, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 

ученицима (доказ се доставља при закључењу 
уговора о раду); да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: 
пријавни формулар доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; диплому о сте-
ченом образовању (кандидати који су завр-
шили други степен, достављају и диплому са 
основних академских студија, оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о неосуђива-
ности (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); кандидат 
који није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ о знању српског језика на коме 
се изводи образовно – васпитни рад. Прија-
ве слати на горенаведену адресу или предати 
непосредно у секретаријату школе, у коверти са 
назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос”, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Вршиће се и предходна провера психофизичких 
способности кандидата од стране Националне 
службе за запошљавање у Нишу. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОМШ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15

Конкурс објављен 03.06.2020. године у публи-
кацији „Послови”, поништава се за радно место: 
стручни сарадник - психолог са 50% радног 
времена, за рад у седишту школе у Алексинцу, 
у целости. Остали текст конкурса остаје непро-
мењен.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
37213 Витошевац
тел. 037/845-147

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС”, број 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020) 
и то да има одговарајуће образовање, у складу 
са чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020), односно: да је кандидат стекао високо 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-

дије, специјалистичке академске студије): сту-
дије другог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; лице 
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; да има степен и врсту 
образовања у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 
и 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019).

ОСТАЛО: Општи услови у складу са чланом 
139. и чланом 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020): да кандидат има одговарајуће образо-
вање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Канди-
дати су дужни да приложе следећу документа-
цију: попуњен и одштампан пријавни форму-
лар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - део Ново на сајту); кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми или уверење о стеченом високом 
образовању; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старији од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију, не старији 
од шест месеци); уверење о неосуђиваности 
(уверење треба да буде издато након расписи-
вања конкурса); лекарско уверење (прилаже 
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. 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 служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Пријавни формулар 
са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе у 
затвореној коверти, са назнаком: „За конкур-
сну комисију”, на горенаведену адресу. Контакт 
телефон: 037/845-147.

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање, 
односно да има најмање основно образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
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собност за рад; да има држављанство Репу-
блике Србије; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна 
српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС и одштампан и попуњен 
пријавни формулар достављају школи заједно 
са потребном документацијом. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: биогра-
фију; оверену копију сведочанства или уве-
рења о стеченом основном образовању; уве-
рење надлежне полицијске управе да кандидат 
није правоснажно осуђиван за кривична дела 
прописана чланом 139. став 1. тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(уверење треба да буде издато након расписи-
вања конкурса); оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених (не 
старији од шест месеци); доказ да зна српски 
језик (овај доказ доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику). Лекарско уверење (доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад) доставља кандидат који буде примљен у 
радни однос, пре закључења уговора о раду. 
Пријаве и документацију достављати у затворе-
ној коверти, лично или поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурсну комисију”. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Контакт телефон: 037/845-147.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”  
ДОЊА ТРНАВА

18202 Горња Топоница

Секретар

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 и 26 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС и 113/2017 и 95/2018), кандидат треба да 
испуњава услове у складу са чл.132 став. 2, 
чл. 139 и 140 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (,,Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), 
односно: одговарајуће високо образовање из 
области правних наука у складу са чл. 140 став 
1 Закона о основама система образовања и вас-
питања на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. госдине; попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице 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 пре-
пис/фотокопију); доказ о познавању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; уве-
рење 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 злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на 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. Секретар је 
дужан да у року од две године од дана засни-
вања радног односа положи испит за секрета-
ра. Секретару који не положи испит за лицен-
цу у року од две године од дана заснивања 
радног односа престаје радни однос. Секретар 
који има положени стручни испит за секретара, 
правосудни или стручни испит за запослене у 
органима државне управе или државни стручни 
испит сматра се да има лиценцу за секретара. 
Пријава кандидата који није положио стручни 
испит за секретара неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да 
у законском року положи испит. Рок за пријаву 
на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуна и неблаговремена 
документација неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс слати на горенаведену адресу или 
доставити лично у секретаријат школе сваког 
радног дана од 9 до 13 часова, са назнаком: „За 
радно место - секретар школе”.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
18207 Малча

Чистач
са 75% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања посло-
ва чистача може бити примљен кандидат који 
испуњава услове прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања, и 
то: да има одговорајуће образовање, основно 
образовање у складу са Каталогом радних мес-
та и Правилником о организацији и системати-
зацији послова у ОШ „Јован Јовановић Змај” у 
Малчи; да има држављанство РС; да има пси-
хичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; да 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминатнорно понашање; да зна 
српски језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад. Уз пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документацију 
којом доказују испуњеност прописаних услова, 
и то: кратку биографију (ЦВ); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству (не ста-

рије од шест месеци, оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци, оригинал или овере-
ну фотокопију); лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (доказ подноси изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду); доказ о знању 
српског језика подносе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а конкурсну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурсну коми-
сију”. Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу је секретар школе, тел. 018/4661-234.

ОШ „ЦАР КОНСТАНТИН”
18000 Ниш, Великотрновска 4

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
стручни сарадник-библиотекар, може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће усло-
ве: учесник конкурса, поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017), 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 васпи-
тања („Службени гласник Републике Србије”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 
6/2020, у даљем тексту: Закон) и услове из Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник Републике Србије - Про-
светни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019) и то: да је стекао одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима којима су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Оба-
везно образовање кандидата је образовање из 
психолошких, педагошких и методичних дисци-
плина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
(који је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу). Да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
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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, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно 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 испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из тач-
ке 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. За радно место стручни сарадник-библио-
текар: дипломирани библиотекар-информати-
чар; професор, односно дипломирани филолог 
језика и књижевности; професор, односно 
дипломирани филолог за општу књижевност са 
теоријом књижевности; професор разредне 
наставе; професор језика и књижевности, 
односно књижевности и језика-смер за библио-
текарство; професор, односно дипломирани 
филолог књижевности и језика; професор срп-
скохрватског језика и југословенске књижев-
ности; професор српског језика и књижевности; 
професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књи-
жевноста и српскохрватски језик; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и општу књижевност; мастер биб-
лиотекар-информатичар; мастер филолог (глав-
ни предмет/профил библиотекарство и инфор-
матика ) ;  мастер  професор  ј е зика  и 
књижевности (главни предмет/профил библио-
текарство и информатика); професор југосло-
венских књижевности; дипломирани компарати-
виста и библиотекар. По расписаном конкурсу 
кандидат треба да поднесе: попуњени пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оригинал или оверена фотокопија 
извода из МКР за кандидате који су променили 
презиме, односно име после издавања дипломе; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци); оригинал доказа надлежне Поли-
цијске 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 малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскнавнуће, 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, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал не старији од 
30 дана); оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању, а за лица који-
ма још није издата диплома оверену фотокопију 
уверења о стеченом одговарајућем образовању; 
оверену фотокопију дипломе о завршеној педа-
гошкој академији или учитељској школи (само 
учесник конкурса, професор педагогије који има 
претходно завшену педагошку академију или 
учитељску школу); оверену копију дипломе о 
завршеним студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета (само учесник кон-
курса који има завршене студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 

целине и одговарајуће научне,односно стручне 
области или области педагошких наука); овере-
ну фотокопију уверења надлежне високошкол-
ске установе о образовању 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 Европс-
ким системом преноса бодова (кандидат који је 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стекао на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања); оверену фотокопију уверења надлежне 
високошколске установе о положеним испитима 
из педагогије и психологије, односно оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (кандидат 
који је у току студија положио испит из педаго-
гије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу); оверену 
фотокопију потврде одговарајуће високошкол-
ске установе о положеном испиту из српског 
језика (само кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику). Уколико 
учесник конкурса не достави доказе из тачке 8) 
и 9) пријава се сматра 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. 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 способ-
ности за рад са ученицима 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 разго-
вор 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, дос-
тавља уверење о психичној, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве достављати на горенаведену адресу, 
лично или поштом. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на број телефона: 
018/538-355. Неблаговремене, непотпуне и 
неисправне пријаве се неће узети у разма-
трање. Термини изражени у овим тексту у гра-
матичком мушком роду подразумевају природни 
женски и мушки род лица на која се односе.

ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
18311 Сићево

Шеф рачуноводства
на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
шефа рачуноводства може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: учесник 
конкурса поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Службени гласник РС”, број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење, у 
даљем тексту: Закон о раду), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене чл. 139. став 1. 
тачке 1) - 5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20, у 
даљем тексту: Закон) и услове из чл.17 Правил-
ника о организацији и систематизацији послова 
у Основној школи „Надежда Петровић” у Сићеву 

бр. 01-1684 од 20.08.2019. године са изменама 
бр. 01-1977 од 05.09.2019. године и бр. 01-3077 
од 17.12.2019. године, и то: да је стекао одго-
варајуће образовање на основним студијама 
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању до 3 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године или изузетно лице са средњим 
образовањем и најмање 5 година радног иску-
ства на тим пословима и које има знање рада 
на рачунару. Да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за 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 и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из тачака 1) - 5) доказују се приликом прије-
ма 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; радну 
биографију; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; 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 породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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; доказ да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(само за кандидате који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику). Усло-
ви за заснивање радног односа морају бити 
испуњени и после заснивања радног односа. 
Рок за пријављивање на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање. У поступку одлучивања о избору канди-
дата 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 стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима, сачињава листу 
кандидата 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 закљу-
чења уговора о раду, доставља уверење о пси-
хичној, физичкој и здравственој способности за 
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рад са ученицима. Пријаву слати на горенаведе-
ну адресу. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе. Неблаговре-
мене, непотпуне и неисправне пријаве се неће 
узети у разматрање. Термини изражени у овим 
тексту у граматичком мушком роду подразуме-
вају природни женски и мушки род лица на која 
се односе.

ОШ „УЧИТЕЉ ТАСА”
18000 Ниш, Рајићева 24

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђе-
но чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19, 
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/2020), односно 
високо образовање стечено: на студијама дру-
гог степена – мастер академске студије, мастер 
струковне или специјалистичке академске сту-
дије (студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, у 
ком случају је неопходно да су завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, за наставника основне 
школе, педагога или психолога и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
55/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19 и 2/20); услов из члана 142. став 1. и 4. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; знање српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
са биографским подацима на конкурс канди-
дат подноси: попуњен пријавни формулар који 
се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; доказ о стеченом одговарајућем обра-
зовању (оверена фотокопија дипломе о стече-
ном образовању, односно уверења о стеченом 
одговарајућем образовању за лица којима још 
није издата диплома); оригинал доказа надлеж-
не Полицијске управе о неосуђиваности прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-

сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
нал не старији од 30 дана); доказ о испуњењу 
услова из чл. 142. став 1. и 4. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: доказ 
о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, издат од 
стране одговарајуће високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући доку-
мент о положеном испиту из педагогије и пси-
хологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту, односно о положеном испи-
ту за лиценцу (оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал не старији од 6 месеци, 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци); 
уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (овере-
на фотокопија). Лекарско уверење као доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Уколико учесник 
конкурса не достави доказе из тачке 4. прија-
ва се сматра 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 лицен-
цу. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. У току поступка одлу-
чивања о избору кандидата за пријем у радни 
однос врши се претходна провера психолошких 
способности кандидата који уђу у ужи избор. 
Проверу психолошких способности за рад са 
ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Рок за подношење пријава по кон-
курсу је 8 дана. Пријаве са документацијом сла-
ти на горенаведену адресу или предати лично. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати, а сви кандидати у пријави треба да 
наведу број контакт телефона и тачну адресу.

Домар/мајстор одржавања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање IV или III 
степен стручне спреме електро, столарске или 
водоинсталатерске струке; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; знање 
српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву са биографс-
ким подацима на конкурс кандидат подноси: 
попуњен пријавни формулар који се преузима 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; доказ о 
стеченом одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању); 

оригинал доказа надлежне Полицијске управе 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал не старији 
од 30 дана); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
не старији од 6 месеци, оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци). Лекарско уверење 
као доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. У току поступка одлучивања о 
избору кандидата за пријем у радни однос врши 
се претходна провера психолошких способ-
ности кандидата који уђу у ужи избор. Проверу 
психолошких способности за рад са ученицима 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. 
Рок за подношење пријава по конкурсу је 8 
дана. Пријаве са документацијом слати на горе-
наведену адресу или предати лично. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати, 
а сви кандидати у пријави треба да наведу број 
контакт телефона и тачну адресу.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: основно 
образовање; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; знање 
српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву са биографс-
ким подацима на конкурс кандидат подноси: 
попуњен пријавни формулар који се преузима 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; доказ о 
стеченом одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању); 
оригинал доказа надлежне Полицијске управе 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал не старији 
од 30 дана); извод из матичне књиге рођених 
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(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
не старији од 6 месеци, оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци). Лекарско уверење 
као доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. У току поступка одлучивања о 
избору кандидата за пријем у радни однос врши 
се претходна провера психолошких способ-
ности кандидата који уђу у ужи избор. Проверу 
психолошких способности за рад са ученицима 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. 
Рок за подношење пријава по конкурсу је 8 
дана. Пријаве са документацијом слати на горе-
наведену адресу или предати лично. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати, 
а сви кандидати у пријави треба да наведу број 
контакт телефона и тачну адресу.

МАШИНСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Шумадијска 1-а

Наставник предмета Пројектовање 
технолошких система
са 70% радног времена

УСЛОВИ: послове радног места на основу чл. 
3. т. 7. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у под-
ручју рада Машинство и обрада метала („Сл. 
гласник - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 
11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 
4/2018, 18/2018, 1/2019 - исп. и 9/2019) може 
да изводи: дипломирани машински инжењер; 
дипломирани инжењер машинства; професор 
машинства; дипломирани инжењер за развој 
машинске струке; мастер инжењер машинства, 
претходно завршене студије првог степена - 
основне академске студије у области машинског 
инжењерства.

Наставник практичне наставе у 
образовном профилу техничар 

оптике
са 54% радног времена

УСЛОВИ: послове радног места на основу чл. 
3. т. 7. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Машинство и обрада метала („Сл. глас-
ник - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 
18/2018, 1/2019 - исп. и 9/2019) може да изво-
ди: дипломирани физичар; дипломирани физи-
ко-хемичар; професор физике; дипломирани 
физичар - медицинска физика; дипломирани 
професор физике - мастер; дипломирани физи-
чар - мастер; дипломирани физичар - мастер 
медицинске физике; мастер професор физи-
ке; мастер физичар; дипломирани машински 
инжењер; дипломирани инжењер машинства; 
дипломирани инжењер за развој машинске 
струке; мастер инжењер машинства, претходно 
завршене студије првог степена-основне ака-
демске студије у области машинства; дипло-
мирани инжењер за развој - машинска струка. 
Лице из ал. 10-13. треба да је стекло одгова-
рајуће средње образовање за оптичара, меха-
ничара оптике или техничара оптике.

Чистачица
са 80% радног времена

УСЛОВИ: послове радног места чистачице може 
да обавља лице које има I степен стручне спре-
ме, односно завршену основну школу.

Наставник математике
на одређено време ради замене 

директора школе за време трајања 
првог мандата

УСЛОВИ: послове радног места на основу чл. 
2. т. 13. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предме-
та, 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, 7/2019 и 2/2020) може да 
изводи: професор математике; дипломирани 
математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломира-
ни математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани математичар - информатичар; 
дипломирани математичар - професор матема-
тике; дипломирани математичар за математику 
економије; професор математике - теоријско 
усмерење; професор математике - теоријски 
смер; професор математике и рачунарства; 
професор информатике - математике; профе-
сор хемије - математике; професор географије 
- математике; професор физике - математике; 
професор биологије - математике; дипломира-
ни математичар - астроном; дипломирани мате-
матичар - теоријска математика; дипломирани 
математичар - примењена математика; дипло-
мирани математичар - математика финансија; 
дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом Основи геометрије); дипломи-
рани информатичар; дипломирани професор 
математике - мастер; дипломирани матема-
тичар - мастер; мастер математичар; мастер 
професор математике. Лице које је стекло ака-
демско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима Математика или Примење-
на математика (са положеним испитом из пред-
мета Геометрија или Основи геометрије).

ОСТАЛО: поред услова у погледу образовања 
кандидат за сва наведена радна места: треба 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана расписи-
вања конкурса. Уз пријаву (попуњен формулар 
за пријем у радни однос доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја) кандидати су дужни 
да поднесу оригинал или оверену фотокопију 
следеће документације: дипломе о стеченом 
образовању; уверења о држављанству; извода 
из матичне књиге рођених, односно венчаних; 
уверење Полицијске управе из казнене евиден-
ције. Доказ о знању српског језика подносе само 
кандидати који нису стекли образовање на срп-
ском језику. Документација, односно овера на 
фотокопијама документације не сме да буде ста-
рија од шест месеци. Школа у законском року 
организује психолошку процену кандидата. 
Пријаве се подносе лично или поштом на горе-
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА”

18000 Ниш, Александра Медведева 18

Конкурс објављен 03.06.2020. године у пуб-
ликацији „Послови”, мења се за радно место 
помоћни наставник, у делу услови и треба да 
гласи: средња стручна спрема у подручју рада 
електротехника; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад (лекарско уверење); 
да лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање 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, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење муп-а); 
држављанство Републике Србије. Докази о 
испуњености услова саставни су део пријаве на 
конкурс, а лекарско уверење прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Пријаве на конкурс 
поднети лично или поштом на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Рок за пријаву на кон-
курс је 8 дана од објављивања текста исправке 
конкурса.

НОВИ ПАЗАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО”

Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/620-076

Наставник музичке културе
у матичној школи у Мојстиру  

и у издвојеном одељењу у Драги,  
са 50% радног времена

Наставник српског језика као 
нематерњег језика

у издвојеном одељењу школе  
у Шпиљанима и у Врби,  
са 50% радног времена

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који, поред општих услова прописа-
них Законом о раду, испуњава услове пропи-
сане Законом о основама система образовања 
и васпитања: одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 140. и чланом 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; неосуђиваност за кривич-
на дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за 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 
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добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: попуњен пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете; доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, односно извод из 
матичне књиге рођених); оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о познавању језика на ком се изводи образов-
но-васпитни рад; доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања. 
Уверење о психофизичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и који испуња-
вају услове за оглашено радно место, упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Разговор са кандида-
тима ће се обавити у просторијама ОШ „Але-
кса Ђилас-Бећо” Мојстир, о чему ће кандидати 
бити обавештени. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узети у разматрање. Пријаве са документима 
слати на адресу: Основна школа „Алекса Ђилас 
Бећо”, Мојстир, 36320 Тутин. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити путем телефо-
на: 020/620-076.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО”

Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/620-076

Административни радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту адми-
нистративног радника може бити примљен 
кандидат који поред општих услова прописа-
них Законом о раду, испуњава услове прописа-
не Законом о основама система образовања и 
васпитања: одговарајуће образовање, IV сте-
пен стручне спреме; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученици-
ма; неосуђиваност 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 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; зна 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: попуњен пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете; доказ о држављанству (уверење о 
држављанству,односно извод из матичне књи-
ге рођених); оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања, доказ о познавању језика на ком 
се изводи образовно-васпитни рад. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Разговор 
са кандидатима који испуњавају услове пропи-
сане конкурсом обавиће се у просторијама ОШ 
„Алекса Ђилас Бећо” Мојстир, о чему ће кан-
дидати бити обавештени. У року од осам дана 

од дана обављеног разговора са кандидатима, 
конкурсна комисија доноси решење о избору 
кандидата. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће узети 
у разматрање. Пријаве са документима сла-
ти на адресу: Основна школа „Алекса Ђилас 
Бећо” Мојстир, 36320 Тутин. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити путем телефо-
на: 020/620-076.

ОШ „ЋАМИЛ СИЈАРИЋ”
36300 Нови Пазар, Руђера Бошковића бб

тел. 020/383-883

Наставник информатике и 
рачунарства

Наставник биологије
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради детета, односно до 

28.02.2021. године

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета, односно до 

29.11.2020. године

Наставник енглеског језика
на српском и босанском језику, за 50% 
радног ангажовања, на одређено време 

до повратка на рад запосленог који 
је распоређен на послове помоћника 

директора, односно до 31.08.2020. 
године

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/18, 10/19, 27/18 и 6/2020), и то да: 
1) имају одговарајуће образовање; 2) пси-
хичку, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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 дискриминатор-
но понашање; 4) имају држављанство Репу-
блике Србије; 5) знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови за пријем у радни однос доказују се 
приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Докази да кандидат има 
одговарајуће образовање, да није осуђиван 
правоснажном пресудом, да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик 
и босански језик морају бити саставни део 
пријаве на конкурс. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Наставник мора 
имати одговарајуће образовање сходно члану 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/18 и 10/19). Знање српског и јези-
ка на којем остварује образовно-васпитни рад 
(босанског језика) кандидат доказује стеченим 

средњим, вишим или високим образовањем на 
српском и босанском језику или да је кандидат 
положио испит из наведених језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, 
сходно члану 141. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17, 27/18 и 10/19). Прописани сте-
пен и врста образовања за радна места под 
тачком од 1 до 4 конкурса: у погледу степена 
и врсте образовања потребно је да кандида-
ти имају одговарајући степен и врсту образо-
вања сходно Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника 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) 
и Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у Основној школи „Ћамил Сија-
рић”, Нови Пазар, дел. број 336 од 20.12.2018. 
године, чије одредбе нису у супротности са 
Правилником. Прописани степен и врста обра-
зовања за радна места под тачком од 5 кон-
курса (чистачица): основно образовање. Рок 
за доставу пријава (пријавни формулар) на 
конкурс је 8 дана и почиње да тече почев од 
дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Уз пријаву (пријавни формулар) на кон-
курс потребно је доставити: 1. оригинал или 
оверену копију дипломе, односно уверење, 
којим се доказује одговарајуће образовање; 
2. оригинал уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); 3. доказ да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од шест месеци), 4. одговарајући 
доказ којим се доказује знање српског језика 
и босанског језика (за радно место под тач-
ком 3 конкурса), сходно члану 141. Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију (доказе), заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају ОШ „Ћамил Сијарић”, Нови Пазар. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе сачињене у складу са чла-
ном 154. став 6. Закона о основама система 
образовања и васпитања васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/17). Разговор се 
обавља у циљу процене познавања струке 
и послова прописаних наставним планом и 
програмом за радно место за које је кандидат 
конкурисао; процене професионалних карак-
теристика, вештине комуницирања, ставова 
и мотивације кандидата за рад у школи, и 
додатно знање и вештине. Пријаве (пријавни 
формулар) са потребним доказима о испуње-
ности услова за пријем односно заснивање 
радног односа слати на адресу: Основна шко-
ла „Ћамил Сијарић”, Нови Пазар, Руђера Бош-
ковића бб, 36300 Нови Пазар, са назнаком „За 
конкурс” или лично доставити управи школе. 
Пријаве које не испуњавају услове конкурса 
у погледу прописаног степена и врсте обра-
зовања, односно одговарајућег образовања, 
прописаног занимања (стручног назива), 
пријаве које буду непотпуне (не садрже све 
захтеване доказе о испуњености услова кон-
курса) и неблаговремене, неће се узимати у 
разматрање приликом одлучивања у поступку 
пријема у радни однос. 
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Наука и образовање

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ” ДЕЖЕВА
36300 Нови Пазар, 36305 Дежева

тел. 020/353-411

Психолог
за рад у школи у Дежеви,  
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове 
прописане законом, и то: да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 139, 140. 
став 1. тачка 1. и 2. и 155. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/2018- и други закони и 
до 10/2019), које је стекао на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, спрецијалистичке академске 
студије) и то: на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописина који 
су одређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, држављанство РС (уве-
рење о држављанству - оригинал или оверену 
копију); психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење се подноси пре закључинања уго-
вора о раду са изабраним кандидатом); доказ 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за која је изречена казна затво-
ра у трајању најмање од три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања и давања мита. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља установи. 
Уз пријавни формулар потребно је доставити: 
оверен препис дипломе о завршеном образо-
вању; исправа коју издаје високошколска уста-
нова а којом кандидати доказују да су стекли 
образовање из психолошкох, педагошких и 
методичких дициплина или доказ из високош-
колске установе да су у току студија положили 
испите из педагогије и психологије, доказ да 
су положили стручни испит, односно испит за 
лиценцу; извод из МКП; уверење о држављаст-
ву (не старије од шест месеци) и да знају срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У поступку одлучивања о 
избору наставника комисија ће извршити ужи 
избор кандидата који ће бити упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима врши служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. О времену и месту провере 
изабрани кандидати биће накнадно обавеште-
ни. Рок за пријављивање на конкурс је осам (8) 
дана од дана објављивања у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати у затвореној ковер-
ти, на горе наведену адресу.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА”
36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб

тел. 020/313-745

Директор
на период на 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабран кандидат који испуњава услове пропи-
сане члановима 122, 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” број 6/2020) и то: да има одговарајуће 
високо образовање у скледу са чланом 140. став 
1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставнике те врсте школе и 
подручје рада, за педагога и психолога: 1) на 

студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке 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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена који комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из става 1. 
тачка 1) подтачка 2 мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуусловна 
казна затовра у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће; 
за кривична дела примања или давање мита; за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћања 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 има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на ком се остварује васпитно 
- образовано рад, да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, да има 
обуку и положен испит за директора установе, 
да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да достави: 1) 
доказ о поседовању одговарајућег образовања 
(диплома или оверена копија не старије од шест 
мееци), 2) уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 139. став1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: уверење 
о некажњавању издато од стране полицијске 
управе (оригинал или оверена копија не старије 
од 6 месеци), уверење о неосуђиваности изда-
то од стране надлежног основног суда (ориги-
нал или оврена копија не стаије од 6 месеци), 
уверење о неосуђиваности издато од стране 
надлежног привредног суда (оригинал или ове-
рена копија не старије од 6 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 о знању срп-
ског језика и језика на ком се остварује васпит-
но-образовни рад, 6) доказ о положеном испиту 
за лиценцу или положеном стручном испиту за 
наставника васпитача или стручног сарадника 
(оригинал или оверена копија, не старије од 6 
месеци), 7) дозвола за рад директора - лиценца 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци) достављају кандидати који су поло-
жили испит за стицање лиценце за директора, 
8) доказ о најмање осам година у установи на 
пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), 9) 
извештај о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцена спољашњег вредновања 
(оригинал или оверена копија, не старије од 
шест месеци) - уколико се на конкурс пријављује 
лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, 10) извештај о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци, 11) био-
графију са кратким прегледом кретања у служ-
би и предлогом програма рада директора школе 

и доказе о својим стручним и организационим 
способностима. Уверење о поседовању психич-
ке, физичке и здраствене способности за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду, не старије од 6 месеци. Изабрани 
директор који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност. Рок за подношење је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Кандидат је дужан да попуни формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и потребну документацију зајед-
но са одштампаним формуларом поднесе лично 
или путем поште на горе наведену адресу.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ” ДЕЖЕВА
36300 Нови Пазар

36305 Дежева, Дежева бб
тел. 020/353-411

1) Секретар 
у матичној школи у Дежеви, на 

одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства, односно до 

18.04.2021. године

2) Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства, до 
06.05.2021. године, у ИО у Ковачеву

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане законом: да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 139. и 140. став 1. 
та чка 1. и 2. и 155. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/2018 - и други закони и до 10/2019): 
1) високо образовање које је стекао на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сина који су одређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, држављанство РС 
(уверење о држављанству, оригинал или овере-
ну копију); психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење се подноси пре закључивања уговора 
о раду са изабраним кандидатом); доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за која је изречена казна затвора у трајању 
најмање од три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примања и 
давања мита. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља установи. Уз пријавни формулар потребно 
је доставити: оверен препис дипломе о заврше-
ном образовању, за наставника разредне наста-
ве исправа коју издаје високошколска установа 
а којом кандидати доказују да су стекли образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дициплина или доказ из ви сокошколске установе 
да су у току студија по ложили испите из педаго-
гије и психологије; доказ да су положили струч-
ни испит, односно испит за лиценцу; уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци) и да 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. У поступку одлучивања 
о избору наставника, комисија ће извршити ужи 
избор кандидата који ће бити упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима врши служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. О времену и месту провере 
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изабрани кандидати биће накнадно обавеште-
ни. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене при јаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве слати у затвореној коверти на 
горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
36320 Тутин, Његошева 13

тел. 020/811-180

1. Наставник српског и босанског 
језика

2. Наставник српског језика као 
нематерњег

3. Наставник музичке културе

4. Психолог школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, канди-
дат треба да испуњава и услове у складу са чл. 
140, 142 и 144 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (даље: Закон) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи и то: да 
има одговарајуће образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије, зна босан-
ски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: краћу биографију са адресом 
и контакт телефоном; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених; доказ о 
неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају школи. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве са потребном докумен-
тацијом слати на адресу: Основна 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 секретаријату школе, 
од 8 до 14 часова, сваког радног дана. Контакт 
телефон 020/811-180.

МОШ „25. МАЈ”
36307 Делимеђе, Тутин

тел. 020/452-991

Секретар школе

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава услове 

прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) да има одгова-
рајуће образовање и то: образовање из области 
правних наука у складу са чл. 140 став 1. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, стечено на: студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 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 породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије и 5) да зна српски језик. Кандидат који 
буде изабран дужан је да у року од две годи-
не од дана заснивања радног односа положи 
испит достављају: доказ о одговарајућем обра-
зовању у складу са условима из тачке 1, 2 или 
3 (оверену копију дипломе), као и уверење о 
неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а 
РС (оригинал - да није старији од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија - не старија од шест 
месеци - само учесник конкурса који је проме-
нио презиме после издавања уверење, односно 
дипломе), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија, не старија од шест месе-
ци), доказ о знању српског језика достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику. Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима достављају иза-
брани кандидати пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који испуњавају услове за 
оглашено радно место, а чије су пријаве бла-
говремене, потпуне и који буду изабрани у ужи 
избор, биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима код 
Националне службе за запошљавање. Одлуку о 
избору кандидата донеће конкурсна комисија, 
након добијања резултата психолошке про-
цене кандидата, у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
са кандидатима ће се обавити у просторијама 
Матичне основне школе „25. мај”, 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”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве на конкурс доставити лично 
или поштом на адресу: МОШ „25. мај”, 36307 
Делимеђе. Ближе информације могу се добити  
тел. 020/452-991.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„АЛЕКСА ЂИЛАС - БЕЋО”
Мојстир, 36320 Тутин

тел. 020/620-076

Оглас објављен у публикацији „Послови” дана 
20.05.2020. године, поништава се за радно 
место стручног сарадника. У осталом делу оглас 
остаје исти.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, 28. новембар 163
тел. 020/318-198

Наставник предметне наставе 
- техничар инвестиционог и 
технолошког одржавања и 

одржавања уређаја и опреме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1. има одговарајуће 
образовање прописано Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Економ-
ско-трговинској школи, Нови Пазар, IV степен 
стручне спреме - машински техничар за компју-
терско конструисање, 2. има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 3. 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног детета, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављан-
ство Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (образовно васпитни рад се изводи на 
српском језику и босанском језику). Уз одштам-
пани примерак пријемног формулара који је 
прописан на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
разовја, кандидати су дужни да доставе сле-
дећу документацију: 1. оригинал или оверена 
фотокопија дипломе о завршеној средњој шко-
ли, 2. уверење о држављанству не старије од 
6 месеци, оргинал или оверена фотокопија; 3. 
извод из матичне књиге рођених не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; 
4. уверење да лице није осуђивано за кривич-
на дела из члана 139. став 1. тачка 3 закона 
о основама система обрзаовања и васпитања, 
не старије од 6 месеци; 5. доказ да кандидат 
познаје језик на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (сартификат - уверење, ове-
рена фотокпија или оргинал). Напомена: доказ 
да има психичку, физичку и здравсвену способ-
ност за рад са децом и ученицима прибавља 
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве на конкурс уз потреб-
ну документацију заинтересовани кандидати 
могу доставити лично или поштом на адресу: 
Економско-трговинска школа у Новом Пазару, 
28. новембар 163, 36300 Нови Пазар. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити у скре-
таријату школе на број тел. 020/318-198.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОШ „Др ИБРАХИМ БАКИЋ”
36323 Лескова, Тутин

тел. 020/452-554

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: посе-
довање одговарајућег образовања у складу са 
одредбама Правилника о врсти и степену обра-
зовања за наставнике и стручне сараднике у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017); поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; извршена психолошка процена спо-
собности за рад са децом и ученицима; поседо-
вање држављанства Републике Србије; знање 
српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, односно извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања. 
У поступку одлучивања о избору кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психичку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
Уверења не смеју бити старија од 6 месеци. 
Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Др Ибра-
хим Бакић”, 36323 Лескова. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и преко телефона: 020/452-554.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, 28. новембра 163
тел. 020/318-198

Наставник социологије

Наставник српског језика и 
књижевности

60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: 1. да има одгова-
рајуће високо образовање образовање сходно 
члану 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник”, број 88/17, 
27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20) 
као и степен и врсту образовања по Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („Службе-
ни гласник РС” број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 13/18 и 7/2019), 2. има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; 3. 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног детета, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (образовно васпитни рад се 
изводи на српском језику и босанском језику). 
Уз одштампани примерак пријемног формулара 
који је прописан на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког разовја, кандидати су дужни да доставе сле-
дећу документацију: 1. доказ о стручној спреми 
- оверена фотокопија дипломе или уверења о 
завршеним основним академским и мастер сту-
дијима, 2. уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; 
3. извод из матичне књиге рођених не старије 
од 6 месеци - оригинал или оверена фотоко-
пија; 4. знање српског језика односно босанс-
ког језка кандидат доказује стеченим средњим, 
вишим или високим образовањем на наведеним 
језицима или да је кандидат положио испит из 
нведених језика по програму високошколске 
установе (оргинал или оверена фотокопија); 
5. уверење да лице није осуђивано за кривич-
на дела из члана 139. став 1. тачка 3 Закона о 
основама система обрзаовања и васпитања, не 
старије од 6 месеци. Напомена: доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима прибавља канди-
дат пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве на конкурс уз потребну документацију 
заинтересовани кандидати могу доставити лич-
но или поштом на адресу: Економско-трговинска 
школа у Новом Пазару, 28. новембра 163, 36300 
Нови Пазар. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити у скретаријату школе, на број 
тел. 020/318-198.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јула 18

тел. 020/811-160

1. Наставник стручних предмета у 
подручју рада Машинство и обрада 

метала
за 10 часова недељно, односно за 50% 

радног времена 

2. Психолог школе
за 50% радног времена 

3. Чистачица

УСЛОВИ: 1. Кандидати морају да испуњавају 
услове за пријем у радни однос прописане 
чланом 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон и 6/2020) за засни-
вање радног односа: да имају одговарајући 
степен стручне спреме, одређеног занимања, 
према важећем Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника,стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Машинство и обрада метала („Сл. 
гласник” . 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 9/2019) 
и Правилнику о степену и врсти образовања 

наставника,стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Сл.гласник 
- Просветни гласник”, 8/2015, 11/2016, 13/2016 
- исп., 2/2017, 13/2018, 7/2019) и да има одго-
варајуће високо образовање које је стекао: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; и стекао једно 
од звања: дипломирани инжењер машинства, 
дипломирани машински инжењер ,професор 
машинстава; дипломирани инжењер за развој 
машинске струке, мастер инжењер машинства 
претходно завршене студије првог степена-ос-
новне академске студије у области машинског 
инжењерства. (2) Психолог: дипломирани пси-
холог; дипломирани школски психолог-педагог, 
дипломирани психолог, смер школско - клинич-
ки; професор психологије; мастер психолог. (3). 
За чистачицу: основна школа или средња шко-
ла, 2. да има психичку, физичку, и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 3. 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4. да је држављанин Републике 
Србије, 5. лекарско уверење, 6. да зна српски 
језик (доказ су у обавези да доставе само кан-
дидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику) - доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да приложе: 1. пријав-
ни формулар који попуњавају на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, штампају га и исти 
прилажу са документацијом, 2. биографију, 3. 
диплому или уверење о стеченој стручној спре-
ми - оригинал или оверену фотокопију, 4. уве-
рење о држављанству – не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију, 5. извод из 
матичне књиге рођених-оригинал или оверену 
фотокопију, 6. уверење о неосуђиваности из 
МУП-а - не старије од 6 месеци, оригинал, 7. 
потврду одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика 
(само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику). Доказ о испуњености усло-
ва у погледу психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, 
не старије од 6 месеци, достављају кандидати 
који буду изабрани, пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору кандида-
та комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос, врши ужи избор 
кандидата које упућује на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана добијања резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, комисија сачињава листу 
кандидата 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 разгово-
ра са кандидатима. Пријаве затворене у ковер-
ти доставити лично у секретаријат школе или 
слати препорученом пошиљком на адресу шко-
ле: Техничка школа, 7. јула 18, 36320 Тутин, са 
назнаком „За конкурс за радно место (за које се 
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Наука и образовање

конкурише)”. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Телефон за контакт: 020/811-160.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10

тел. 020/316-361

Дефектолог олигофренопедагог
2 извршиоца

Наставник српског као нематерњег 
језика

на одређено време до повратка одсутне 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених у члану 
24. Став 1. 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 – аут. тумачење), 
кандидат мора да испуњава и посебне услове 
прописане члановима 139,140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – и други 
закони и 10/2019) и то :одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања под 
одговарајућим образовањем подразумева се 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалситичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четри године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.сеп-
тембра 2005.године степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/2017, 3/17 и 13/18); да има психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном 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 малолоетног 
лицаили родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није у складу са законом утврђено 
дискиминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно - васпит-
ни рад. У складу са чланом 142. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплинастечено 
на високо школској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмње 30 боодва од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европским 
система преноса бодова. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Кандидати достављају 
следећу документацију: - потписану биографију 
кандидата - извод из матичне књиге рођених 
- уверење о држављанству Републике Србије - 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању - доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина (потврду високошколске установе о броју 
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу 

или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије) - уверење из МУП-а из казнене 
евиденције- доказ о знању језикаик на којем се 
изводи остварује образовно - васпитни рад у 
школи доставља се уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику - доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима иза-
брани кандидат ће доставити школи пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање на 
конкурс је осам (8) дана од дана објављивања у 
листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање, као ни 
копије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу.

НОВИ СА Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕТИЊСТВО”

21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а

Васпитач
на српском језику

10 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и услове прописане чл. 139, 140. и чланом 154. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то: 1) да има 
стечено одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије); 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 3) на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије); 4) студијама 
у трајању од три године или више образовање.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
у складу са чланом 154. став 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/2018 -др. закони, 10/2019 
и 6/2020). Уз пријавни формулар кандидат тре-
ба да достави: биографију; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (издато од надлежног МУП-а, ориги-
нал или оверена копија, не старије од 6 месе-
ци); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци). Уколико 
поседује положен испит та лиценцу, кандидат 
доставља оверену фотокопију лиценце или уве-
рења о положеном испиту за лиценцу. Доказ да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад доставља кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом кан-
дидат доставља пре закључења уговора о раду. 

Пријаве доставити лично или поштом на адре-
су: Предшколска установа „Детињство”, Николе 
Тесле 47/а, 21230 Жабаљ, са назнаком „За кон-
курс”, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Остале информације могу се добити на број 
телефона: 021/832-894.

Медицинска сестра - васпитач
на српском језику

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005... 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), кандидат тре-
ба да испуњава и услове прописане чл. 139. и 
чланом 154. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС „, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) 
и да има одговарајуће образовање и то: средња 
медицинска школа - смер медицинска сестра - 
васпитач или; одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије) на којима је оспособљено за рад са децом 
јасленог узраста. Пожељно је радно искуство у 
раду са децом јасленог узраста.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
у складу са чланом 154. став 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020). Уз пријавни формулар кандидат тре-
ба да достави: биографију, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (издато од надлежног МУП-а, ориги-
нал или оверена копија, не старије од 6 месе-
ци); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци). Уколико 
поседује положен испит за лиценцу, кандидат 
доставља оверену фотокопију лиценце или уве-
рења о положеном испиту за лиценцу. Доказ да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад доставља кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом кан-
дидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријаве доставити лично или поштом на адре-
су: Предшколска установа „Детињство”, Николе 
Тесле 47/а, 21230 Жабаљ, са назнаком „За кон-
курс”, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Остале информације могу се добити на број 
телефона: 021/832-894.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.24/2005, 
61/2005... 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
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Наука и образовање

95/2018 - аутентично тумачење), кандидат 
треба да испуњава и услове прописане чл. 
139. и чланом 154. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020). Потребно је да кандидат поседује 
основно образовање (минимум), односно нижу 
стручну спрему.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
у складу са чланом 154. став 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС „, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020). Уз пријавни формулар кан-
дидат треба да достави: биографију, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет ног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(издато од надлежног МУП-а, оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству (оригинал или овере-
на копија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија, не старије од 6 месеци). Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве доставити лично 
или поштом на адресу: Предшколска установа 
„Детињство”, Николе Тесле 47/а, 21230 Жабаљ, 
са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Остале информације 
могу се добити на број телефона: 021/832-894.

Педагог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и услове прописане чл. 139, 140. и чланом 154. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то: 1) да има 
стечено одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, у складу са чланом 154. став 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 -др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020). Уз пријавни формулар 
кандидат треба да достави: биографију; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; уверење да није осуђиван правнос-

нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (изда-
то од надлежног МУП-а, оригинал или овере-
на копија, не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија, не 
старије од 6 месеци). Уколико поседује положен 
испит за лиценцу, кандидат доставља оверену 
фотокопију лиценце или уверења о положеном 
испиту за лиценцу. Доказ да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад доставља кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Пријаве доста-
вити лично или поштом на адресу: Предшкол-
ска установа „Детињство”, Николе Тесле 47/а, 
21230 Жабаљ, са назнаком „За конкурс”, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Остале 
информације могу се добити на број телефона: 
021/832-894.

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005... 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), кандидат 
треба да испуњава и услове прописане чл. 
139. и чланом 154. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и да има одговарајуће образовање и 
то: да кандидат има завршен 4. степен стручне 
спреме економског смера.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
у складу са чланом 154. став 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020). Уз пријавни формулар кандидат тре-
ба да достави: биографију, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (издато од надлежног 
МУП-а, оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена копија, не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци). 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом кандидат доставља 

пре закључења уговора о раду. Пријаве доста-
вити лично или поштом на адресу: Предшкол-
ска установа „Детињство”, Николе Тесле 47/а, 
21230 Жабаљ, са назнаком „За конкурс”, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Остале 
информације могу се добити на број телефона: 
021/832-894.

Кувар

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005... 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), кандидат 
треба да испуњава и услове прописане чл. 
139. и чланом 154. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС 
„, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020). Потребно је да кандидат поседује 
средње образовање у трајању од три године 
(мимимум), куварске струке. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
у складу са чланом 154. став 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС „, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020). Уз пријавни формулар кан-
дидат треба да достави: биографију, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет ног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(издато од надлежног МУП-а, оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству (оригинал или овере-
на копија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија, не старије од 6 месеци). Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве доставити лично 
или поштом на адресу: Предшколска установа 
„Детињство”, Николе Тесле 47/а, 21230 Жабаљ, 
са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Остале информације 
могу се добити на број телефона: 021/832-894.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ”

Нови Сад
21105 Шангај, VIII бр. 2

Обавештење

Обавештавају се кандидати да се рок за пријаву 
кандидата на конкурс објављен у листу „Посло-
ви” број 872 од 11.03.2020. године за радно 
место кувара у Основној школи „Вељко Влахо-
вић” Нови Сад, Шангај, продужава 30 дана од 
дана престанка ванредног стања, односно до 
06. јуна 2020. године, а у складу са Уредбом о 
примени рокова у управним поступцима за вре-
ме ванредног стања („Службени гласник РС”, 
бр. 41/20 и 43/20).



Бесплатна публикација о запошљавању 11910.06.2020. |  Број 885 |   

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

21217 Бачко Градиште, Школска 33

Наставник предметне наставе - 
немачки језик

са непуним радним временом  
од 36 часова недељно  

(88,89% радног времена)

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва 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 одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања: на студијама другог степена - мас-
тер академске, мастер струковне студије или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело утврђено у члану 139. став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања; да је држављанин Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС, пријаву 
на конкурс са основним биографским подацима, 
оверену копију или оригинал дипломе о стече-
ној врсти и степену образовања, оверену копију 
или оригинал извода из матичне књиге рође-
них - документ не старији од 6 месеци, оверену 
копију или оригинал уверења о држављанству 
- документ не старији од 6 месеци, доказ да 
лице није осуђивано правноснажном 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 спровођењу истраге, није 
подигнута оптужница или донет оптужни пред-
лог за кривична дела - документ не старији од 
6 месеци - документ издаје суд; доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење). 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 10 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са документацијом се 
подносе путем поште на адресу: Основна школа 
„Светозар Марковић”, 21217 Бачко Градиште, 
Школска 33, са назнаком „За конкурс за настав-
ника немачког језика”. Ближе информације могу 
се добити на телефон: 021/2906-039.

Чистачица

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва 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 одгова-
рајуће образовање: 1. степен стручне спре-
ме - основно образовање; 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 систе-
ма образовања и васпитања; да је држављанин 
Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС, пријаву 
на конкурс са основним биографским подацима, 
оверену копију или оригинал дипломе о стече-
ној врсти и степену образовања, оверену копију 
или оригинал извода из матичне књиге рође-
них - документ не старији од 6 месеци, оверену 
копију или оригинал уверења о држављанству 
- документ не старији од 6 месеци, доказ да 
лице није осуђивано правноснажном 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 спровођењу истраге, није 
подигнута оптужница или донет оптужни пред-
лог за кривична дела - документ не старији од 
6 месеци - документ издаје суд; доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење). Предност ће имати кандидати који 
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 10 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са документацијом се 
подносе путем поште на адресу: Основна школа 
„Светозар Марковић”, 21217 Бачко Градиште, 
Школска 33, са назнаком „За конкурс за спре-
мачицу”. Ближе информације могу се добити на 
телефон: 021/2906-039.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
21000 Нови Сад, Футошка 5

1. Наставник разредне наставе
3 извршиоца

2. Наставник математике

3. Технички секретар - 
административни радник

са 50% радног времена

4. Домар - школски мајстор

5. Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа за 
тачке 1 и 2: одговарајућа врста и степен стру-
чне спреме прописане законом - поред општих 
услова за заснивање радног односа, пропи-
саних Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 
и 95/18), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане члановима 139 и 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20); има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи за кандидате који су завр-
шили основне студије у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање, почев од 10.09.2005.године; није 

осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије, зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад.

Услови за заснивање радног односа за тачку 
3: одговарајућа врста и степен стручне спре-
ме прописане законом - IV степен; да лице 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 кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије.

Услови за заснивање радног односа за тачку 4 
и 5: одговарајућа врста и степен стручне спре-
ме прописане законом - (IV степен - домар/
мајстор; I степен - спремачица); да лице 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 кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије. Докази које је 
кандидат дужан да приложи уз пријаву: пријав-
ни формулар са интернет сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, потпи-
сана биографија кандидата, оригинал/оверена 
копија дипломе траженог степена и врсте обра-
зовања, оригинал/оверена копија уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), ориги-
нал/оверена копија уверења о неосуђиваности 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених са холограмом - оригинал или ове-
рена фотокопија, доказ о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад (уко-
лико је кандидат стекао одговарајуће високо 
образовање из члана 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања на српском 
језику, сматра се да је достављањем доказа 
о образовању доставио и доказ да зна српски 
језик); доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос и уђу у ужи избор биће упућени на 
претходну психолошку процену за рад са децом 
и ученицима у НСЗ. Рок за подношење прија-
ве: осам дана од дана објављивања огласа  
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у часопису НСЗ „Послови”. Адреса на коју се 
подносе пријаве: ОШ „Бранко Радичевић” Нови 
Сад, Футошка 5, са назнаком „За конкурс”. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе путем телефона: 021/6622-201.

ОСНОВНА ШКОЛА „22. АВГУСТ” 
21209 Буковац, Трг жртава геноцида 1 

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
са 50% радне норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020): 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање на основним академским студијима у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године - економски 
смер; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3) неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) знање српског језика.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну копију извода из матичних књиге рођених; 
доказ о неосуђиваности - уверење из казнене 
евиденције да лице није осуђивано (уверење 
из МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење 
из основног и вишег суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак за кривич-
на дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање 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 законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика као и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад у школи (доказ кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском 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). Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 

дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Напомена: Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве без потребне доку-
ментације, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на 
конкурс доставити лично или поштом на адресу 
Основне школе „22. август”, Буковац, Трг жрта-
ва геноцида 1, 21209 Буковац, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, са назнаком: 
„За конкурс за пријем у радни однос (навести 
радно место)”. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе рад-
ним данима од 8.00 до 15.00 часова, лично или 
путем телефона 021/826-020.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ”
21400 Бачка Паланка, Краља Петра I број 2

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане 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. 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 Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Сл. гласник РС” - Просветни глас-
ник, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-исп., 2/2017, 
13/2018 и 7/2019); 2. да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђиван правнос-
нажном 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 при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога 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 пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом пренос бодова. 
Кандидат који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има наведено образовање из психо-

лошких, педагошких и методичких дисциплина. 
Кандидати уз попуњен пријавни формулар који 
се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs) достављају: 
кратку биографију или CV; оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању; извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци оригинал или овере-
ну фотокопију или трајни са холограмом); уве-
рење о држављанству (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 има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма 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 „Посло-
ви”. 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 лич-
но 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 електротехничке групе 
предмета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане 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 основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
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 сме-
рови осим енергетских; 2. да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дело 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има наведено образовање из психо-
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лошких, педагошких и методичких дисципли-
на. 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 ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању; извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци оригинал или овере-
ну фотокопију или трајни са холограмом); уве-
рење о држављанству (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 уве-
рење да имају 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 „Посло-
ви”. 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: 
021/6041-472. 

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане Законом о раду, услове из чл. 
139, чл. 140. и 142. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020): 1. Да 
има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140. став 1. и 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Техничкој школи „9. мај” 
из Бачке Паланке и то: да имају одговарајуће 
образовање - четврти степен стручне спре-
ме, стечен након завршене средње економске 
школе или гимназије или средње школе прав-
но-економског смера; 2. психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да кандидат није осуђиван правнос-
нажном 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 при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати уз попуњен пријавни фор-
мулар који преузимају са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), дос-
тављају: 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); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци 
оригинал или оверену фотокопију, или трајни 
са холограмом); доказ да нису осуђивани пра-

воснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на 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 ученици-
ма 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 „Посло-
ви”. 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: 
021/6041-472. 

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане 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 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. пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривично дело насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати уз попуњен 
пријавни формулар који преузимају са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs), достављају: кратку биографију или CV; 
оригинал или оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи; извод из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци оригинал или оверену фотокопију, или трај-
ни 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 психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима подноси кандидат пре 
закључења уговора о раду. Доказ о знању срп-
ског језика, као језика на којем се изводи обра-
зовно-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 публи-
кацији „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. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон: 021/6041-472. 

Наставник практичне наставе  
- машинство

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
опште услове прописане Законом о раду, усло-
ве 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 основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника 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. да имају психичку, физичку и здравстве-
ну 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 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 полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. 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 Европс-
ким системом пренос 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, педа-
гошких 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 биогра-
фију или CV; оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; извод из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци оригинал или оверену фотокопију, или трај-
ни 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 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 под-
носе у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпу-
не 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 лич-
но 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. 
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Наука и образовање

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА 
АКАДЕМИЈА

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ 
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53

Наставник за ужу научну област 
Енглески језик

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и 
општи и посебни услови предвиђени Законом 
о високом образовању и Статутом Факултета. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања, а пријаве са потребном документацијом, 
којом се доказује испуњеност услова, подносе 
се у седишту Факултету.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН  
„БОГДАН ШУПУТ” 

21000 Нови Сад, Јанка Веселиновића 22

1. Наставник обликовања текстила
за 50% радног времена

УСЛОВИ: стручна спрема: лице са завршеним 
факултетом примењених уметности, одсек или 
катедра текстил или дизајн текстила; дипломи-
рани инжењер дизајна и пројектовања текстил-
них произцвода; мастер дизајнер; мастер при-
мењени уметник. Лице из подтачке 3 и 4 треба 
да има завршене основне и мастер академ-
ске студије на студијском програму, односно 
модулу дизајн текстила, текстил и одевање, 
савремено одевање, дизајн костима односно 
сценски костим.

2. Наставник обликовања амбалаже

УСЛОВИ: стручна спрема, обликовање амба-
лаже: академски графичар - ликовни педагог; 
дипломирани графичар - професор ликовне 
културе; дипломирани графички дизајнер; 
лице са завршеним факултетом примењених 
уметности, одсек или катедра: примењена гра-
фика, дизајн графике, графика, примењено 
сликарство или сликарство; лице са заврше-
ним факултетом ликовних уметности, графички 
одсек; дипломирани сликар- графичар; мастер 
дизајнер; мастер примењени уметник; мастер 
ликовни уметник. Лице из 8-10 треба да има 
завршене основне и мастер академске студије 
из области графике.

3. Наставник историје уметности

УСЛОВИ: стручна спрема: професор историје 
уметности; дипломирани историчар уметности; 
мастер историчар уметности; мастер ликовни 
уметник; мастер примењени уметник; мастер 
дизајнер; мастер конзерватор и рестауратор. 
Лице из подтачке 3-7 треба да има претходно 
завршене основне академске студије из области 
историје уметности, ликовне уметности, однос-
но примењене уметности, дизајна, конзервација 
и рестаурације.

4. Чистачица

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање; 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви 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 уго-
вора о раду. Уз пријаву на конкурс (формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете), потребно је да канди-
дат достави и оригинале или оверене фотоко-
пије следећих докумената: диплома, уверење 
о некажњавању, уверење о држављанству РС. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса поштом на адресу шко-
ле. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА „ШАМУ МИХАЉ”
21226 Бачко Петрово Село, Др Имреа Киша 34

Оглас објављен 03.06.2020. године, исправља 
се за радно место под бројем 1: Наставник 
математике, и исправно треба да гласи:

Наставник математике
на мађарском наставном језику

У осталом делу конкурс је непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ”

21400 Бачка Паланка, Краља Петра I број 2

Оглас објављен у публикацији „Послови” 
бр. 873 од 18.3.2020. године поништава се у 
целости за радна места: наставник математи-
ке, наставник електротехничке групе предме-
та, референт за финансијско-рачуноводствене 
послове, чистачица, чистачица и наставник 
практичне наставе - машинство.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ  
- ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања), поље 
Друштвено-хуманистичке науке, ужа 
научна област Интердисциплинарне 
науке у кинезиологији и психологији

на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има завршене докторске 
студије из одговарајуће области (медицинске 
науке) и да испуњава услове прописане чланом 
74. Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 
67/2019 и 6/2020 - др. закони) за избор у звање 
наставника. Посебан услов је да кандидат има 
одговарајуће компетенције у педагошком раду. 
Поред услова предвиђених Законом о висо-
ком образовању, кандидат треба да испуњава 
и услове предвиђене Статутом Факултета за 
спорт и туризам и Правилником о ближим усло-
вима и поступку за избор у звање наставника и 
сарадника Универзитета Едуконс.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе доказе о испуњености услова 
конкурса: радну биографију, извод из матичне 

књиге рођених, оверене копије диплома свих 
нивоа студија, копију личне карте, уверење 
о некажњавању издато од стране надлежног 
државног органа, уверење да није осуђиван/а 
за кривична дела као ни да се пред надлежним 
органима не води кривични поступак против 
кандидата, списак објављених научних радова 
и да достави саме радове на ЦД-у. Пријаву са 
наведеним доказима о испуњењу услова кон-
курса сви кандидати могу послати на поштанс-
ку адресу: Факултет за спорт и туризам - Тимс, 
Радничка 30а, Нови Сад, са назнаком - За 
конкурс. Информације у вези са конкурсом се 
могу добити на број телефона 021/530-633 или 
021/530-231, сваког радног дана од 08.00 до 
16.00 часова. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у средствима јавног инфор-
мисања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
И ВАСПИТАЊЕ ОДРАСЛИХ

„СВЕТИ САВА” 
21000 Нови Сад, Огњена Прице 7

1. Наставник српског језика

2. Чистачица

3. Наставник географије
52% норме

4. Наставник физике
52% норме

5. Наставник биологије
54% норме

6. Наставник историје
52% норме

7. Библиотекар
50% норме

УСЛОВИ: Кандидати под тачкама 1, 3, 4, 5, 6 и 
7 морају испуњавати услове за пријем у радни 
однос из члана 139. и одговарајуће образовање 
и услове из члана 140. и 142. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,10/2019 и 
6/2020), члана 3. и члана 6. Правилника о сте-
пену и врсти образовања и васпитања настав-
ника и стручних срадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018, 
11/2019 и 2/2020), члана 6. Правилника о 
условима у погледу простора,опреме,настав-
них средстава и степена и врсте образовања 
наставника и андрагошких асистената за ост-
варивање наставног плана и програма осно-
вног образовања одрсалих („Сл. гласник РС”, 
бр. 13/2013 и 18/2013). Кандидат под тачком 
2. мора испуњавати услове за пријем у радни 
однос из члана 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и члана 
44. Правилника о организацији рада и систе-
матизацији радних места у ШООО „Свети Сава” 
Нови Сад. Канидат попуњава пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, уз исти одштам-
пан и попуњен са потребном документацијом 
шаље установи, и то: кандидат под тачком 1, 
3, 4, 5, 6. и 7. оригинал или оверена фотоко-
пија одговарајуће дипломе о образовању (дода-
так дипломи или потврда факултета), којом се 
доказује да је кандидат стекао образовање из 
психолошких,педагошких и методичких дисци-
плина у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, односно доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије или 
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доказ да је надидат положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу; уверење-извод из 
казнене евиденције МУП-а, 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-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 
Кандидат под тачком 2: оригинал или овере-
ну фотокопију сведочанстава/дипломе о завр-
шеној основној школи; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републи-
ке Србије, не старија од 6. месеци. Кандидат 
под тачком 1, 3, 4, 5, 6 и 7: оригинал или овере-
на фотокопија уверења о завршеном интеграл-
ном програму обуке за оставривање програма 
функционалног основног образовања одраслих. 
Доказ о познавању српског језика на коме се 
изводи настава - диплома издата и стечена 
на српском језику или уверење одговарајуће 
високошколске установе да је лице положило 
испит из српског језика са методиком, оригинал 
или оверена фотокопија. Пријаве са доказима 
доставити у року од 8 дана од дана оглашавања 
у публикацији „Послови”. Пријаве се достављају 
непосредно или путем поште на горе наведену 
адресу. Након истека рока није могуће доста-
вити доказе о испуњености услова из конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Школа није у обавези да 
враћа конкурсну документацију. Сва потребна 
обавештења могу се добити од секретар шко-
ле на телефоне: 021/4739-276, 064/2253-732, 
065/2720-706.

ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН” 
21203 Ветерник, Краља Александра 38

Наставник информатике и 
рачунарства

са 60% норме часова

УСЛОВИ: 1. има одговарајуће образовање: (на 
основу члана 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања „Сл. гласник РС” број: 
88/17, 27/2018- др. закони, 10/2019 и 6/2020), 
1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговрајући предмет, односно гру-
пе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та и Правилника степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020) и 
то: професор, односно дипломирани професор 
(са заваршеним основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године у области информатике, 

математике, физике, електротехнике, машин-
ства или техничког образовања); професор, 
односно дипломирани професор (са заврше-
ним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
Године, двопредметне студије, где је један 
предмет обавезно информатика; дипломирани 
математичар, дипломирани физичар, дипломи-
рани информатичар (сви смерови и одсеци, са 
завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године), дипломирани инжењер (са 
завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године у области информатике, информа-
ционих техологија, организационих наука, елек-
тротехнике и рачунарске технике; дипломирани 
економиста (са завршеним основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године у области информа-
тике), мастер професор у области информати-
ке, физике, електротехнике, машинства; мастер 
професор (двопредметне студије), где је један 
предмет обавезно информатика; мастер мате-
матичар, мастер физичар, мастер информати-
чар (свих смерова и одсека); мастер инжењер 
у области информатике, информационих тех-
нологија, образовних наука, електротехнике 
или рачунарске технике; мастер економиста у 
области информатике; мастер дизајнер медија 
у образовању; мастер библиотекар-информа-
тичар; мастер предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из области 
информатике, информационих технологија, 
математике, физике, организационих наука, 
електротехнике или рачунарске технике). Лица 
која су стекла академско звање мастер морају 
да имају у оквиру завршних основних академ-
ских студија положено најмање пет испита 
информационих предмета, од тога најмање 
један из области Програмирања и два предмета 
из једне или две следеће области - Математика 
или Теоријско рачуноводство. Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада из предмета 
информатике и рачунарство може да изводи и 
лице које је на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима које су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, савладало програм и рачунарства 
и информатике у трајању од најмање четири 
семестра; 2. има психичку, физичку и здрастве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3. није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена бузусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетноглица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања и давања мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полен слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз 
пријаву на конкурс приложе следеће доказе: 1) 
пријавни формулар са интернет сајта министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 2) 
потписана биографија кандидата, 3) оригинал 
или оверена фотокопија дипломе, 4) оригинал 
или оверена фотокопија уверења о неосуђива-
ности из основног суда и уверење о некажња-
вању из казнене евиденције МУП-а (члан 139. 
став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања), 5) оригинал или ове-
рена копија уверења о држављанству (не ста-

рије од шест месеци), 6) оригинал или оверена 
копија извода из матеичне књиге рођених (не 
старије од шест месеци), 7) оверена фотокопија 
доказа о знању српског језика, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику; 8) доказ психичкој, физичкој и здрастве-
ној способности за рад са децом и ученицима, 
9) копија личне карте. Докази о испуњености 
услова из тачке: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 9 подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из тачке 8. пре закљу-
чивања уговора о раду. Конкурс се расписује 
на неодређено радно време, са непуним радним 
временом 60% норме часова. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле. Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139. 
Закона у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем у радни однос. Кандидати коју су иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на процену психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања 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 психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Разговор са кандидатима 
ће се обављати у просторијама ОШ „Михајло 
Пупин” у Ветернику, Краља Александра 38. 
О датуму и времену разговора кандидати ће 
бити обавештени. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у обзир. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве слати на адресу: Основна 
школа „Михајло Пупин”, Ветерник, Краља Алек-
сандра 38, 21203 Ветерник или непосредно у 
школи, радним данима од 07.00 до 14.00 сати. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, радним данима од 07.00 
до 14.00 сати на телефон: 021/823-123.

Наставник математике
за 67% норме часова

УСЛОВИ: 1. има одговарајуће образовање (на 
основу члана 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања „Сл. гласник РС” број: 
88/17, 27/2018- др.закони, 10/2019. и 6/2020), 
1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговрајући предмет, односно гру-
пе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та и Правилника степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020) и то: 
професор математике, дипломирани матема-
тичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани матема-
тичар за рачунарсто и информатику, дипло-
мирани математичар-информатичар, профе-
сор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, про-
фесор информатике-математике, дипломирани  
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математичар-астроном, дипломирани инфор-
матичар-примењена математика, дипломи-
рани математичар-математика финансијска 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математи-
чар-мастер, дипломирани инжењер матема-
тике-мастер(са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар-профе-
сор математике, дипломирани математичар-те-
оријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије-математике, про-
фесор географије-математике, професор физи-
ке-математике, професор биологије-математи-
ке, професор математике-теоријско усмерење, 
дипломирани математичар и информатичар, 
дипломирани математичар-механичар, мас-
тер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене 
академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета 
геометрије или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике; 2. има психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена бузусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетногли-
ца, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања 
и давања мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полен слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти су дужни да уз пријаву на конкурс прило-
же следеће доказе: 1) пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, 2) потписану биографију 
кандидата, 3) оригинал или оверену фотокопију 
дипломе, 4) оригинал или оверену фотокопију 
уверења о неосуђиваности из основног суда и 
уверење о некажњавању из казнене евиден-
ције МУП-а (члан 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања), 
5) оригинал или оверена копија уверења о 
држављанству (не старије од шест месеци), 6) 
оригинал или оверена копија извода из матеич-
не књиге рођених (не старије од шест месеци), 
7) оверена фотокопија доказа о знању српског 
језика, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику; 8) доказ о психич-
кој, физичкој и здраственој способности за рад 
са децом и ученицима, 9) копија личне карте. 
Докази о испуњености услова из тачке: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 и 9 подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из тачке 8. пре закључивања уговора о раду. 
Конкурс се расписује на неодређено радно вре-
ме, са непуним радним временом 67% норме 
часова. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139. Закона у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем у радни 
однос. Кандидати коју су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на процену пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-

ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија 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 кандидатима ће се 
обављати у просторијама ОШ „Михајло Пупин” 
у Ветернику, Краља Александра 38. О датуму 
и времену разговора кандидати ће бити оба-
вештени. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће узимати у обзир. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве слати на адресу: Основна школа 
„Михајло Пупин” Ветерник, Краља Александра 
38, 21203 Ветерник или непосредно у школи, 
радним данима од 07.00 до 14.00 сати. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, радним данима од 07.00 до 
14.00 сати, на телефон: 021/823-123.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Ванредни или редовни професор 
за област ликовних уметности, ужа 

област Графика
на одређено време 5 година

2. Ванредни професор за област 
ликовних уметности, ужа област 

Визуелне комуникације
на одређено време 5 година

3. Доцент за област драмских и 
аудио-визуелних уметности, ужа 

област Дизајн светла
на одређено време 5 година

4. Доцент за ужу научну област 
Театрологија

на одређено време 5 година

5. Наставник страног језика за 
ужу научну област Лингвистика 

(Енглески језик)
на одређено време 5 година

6. Самостални стручни сарадник за 
област ликовних уметности, ужа 

област Нови ликовни медији

УСЛОВИ: Општи услови за избор у звања 
наставника: за радно место 1: диплома докто-
ра уметности или магистра уметности стечена 
на акредитованом универзитету, односно акре-
дитованом студијском програму у земљи или 
у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању из области ликовних 
уметности, ужа област графика односно висо-
ко образовање мастер академских студија из 
области ликовних уметности, ужа област гра-
фика и испуњени услови из члана 74. Закона о 
високом образовању. За радно место 2: Дипло-
ма доктора уметности или магистра уметности 
стечена на акредитованом универзитету, однос-
но акредитованом студијском програму у земљи 
или у иностранству, призната у складу са Зако-
ном о високом образовању из области ликовних 
уметности односно високо образовање мастер 
академских студија из области ликовних умет-
ности и испуњени услови из члана 74. Закона о 
високом образовању. За радно место 3: Дипло-
ма доктора уметности или магистра уметности 
стечена на акредитованом универзитету, однос-
но акредитованом студијском програму у земљи 
или у иностранству, призната у складу са Зако-

ном о високом образовању из области драм-
ских и аудиовизуелних уметности односно висо-
ко образовање мастер академских студија из 
области драмских и аудиовизуелних уметности, 
ужа област дизајн светла и испуњени услови из 
члана 74. Закона о високом образовању. За рад-
но место 4: диплома доктора наука из области 
наука о уметностима, ужа област театрологија 
или диплома доктора наука из области фило-
лошких наука стечена на акредитованом уни-
верзитету и акредитованом судијском програму 
у земљи или диплома доктора наука стечена у 
иностранству, призната у складу са Законом о 
високом образовању, високо образовање мас-
тер академских студија из области драмских и 
аудиовизуелних уметности, ужа област драма-
тургија и испуњени услови из члана 74. Зако-
на о високом образовању. За радно место 5: 
Мастер академске студије из области филолош-
ких наука (енглески језик) и испуњени усло-
ви из члана 79. Закона о високом образовању 
односно чл. 118. Статута Академије Академије 
уметности. Обавезни и изборни услови за рад-
на места од 1 до 3 утврђени су Правилником о 
ближим минималним условима за избор у звања 
наставника на Универзитету у Новом Саду за 
поље уметности, а за радно место 4 Правилни-
ком о ближим минималним условима за избор 
у звања наставника на Универзитету у Новом 
Саду за поље хуманистичких наука. За радна 
места од 1 до 5. У звање наставника (доцент, 
ванредни професор и редовни професор) може 
бити изабрано лице које испуњава критеријуме 
прописане чланом 74. Закона о високом образо-
вању, Минималним условима за избор у звања 
наставника на универзитету донетим од стра-
не Националног савета за високо образовање, 
Статутом Универитета у Новом Саду, Статутом 
Академије уметности и Правилником о ближим 
минималним условима за избор у звања настав-
ника на Универзитету у Новом Саду. У звање 
наставника страног језика може бити изабра-
но лице које испуњава критеријуме прописа-
не чланом 79. Закона о високом образовању и 
чл. 118. Статута Академије уметности. Услови 
за избор у звања сарадника: за радно место 6: 
Високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропису 
који уређује високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године из области ликовних умет-
ности, ужа област нови ликовни медији односно 
из области драмских и аудиовизуелних умет-
ности, ужа област камера. Кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене чланом 123. тачка 
5. Статута Академије уметности. Закон о висо-
ком образовању, Статут Универзитета у Новом 
Саду, Статут Академије уметности у Новом Саду, 
Правилник о ближим минималним условима за 
избор у звање наставника на Универзитету у 
Новом Саду и упутство за попуњавање био-
графских података за кандидате који конкури-
шу за наставна звања налазе се на сајту Ака-
демије уметности (www.akademija.uns.ac.rs - у 
секцији „Наставници- Конкурси”). Сви кандида-
ти достављају: 1. пријаву на конкурс која мора 
да садржи назив радног места за које кандидат 
конкурише, списак документације коју прилаже, 
контакт адресу, број телефона, имејл адресу, 2. 
оверене фотокопије диплома о завршеним одго-
варајућим студијама и додатке дипломи, 3. уве-
рење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), 4. уверење о некажњавању 
прибављено искључиво од МУП-а (не старије од 
6 месеци), 5. личну карту (фотокопија или очи-
тана биометријска лична карта). Осим наведене 
документације, у зависности од радног места на 
које конкуришу, кандидати достављају додат-
ну документацију, и то: за радна места од 1 до 
3 попуњен образац биографских података на 
ћириличном писму (Образац 1А УМЕТНОСТ) који 
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се налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставници-Кон-
курси”), приложен у штампаној и електронској 
форми (CD) откључан и доказе о испуњавању 
услова радног места у складу са чланом 74. 
Закона о високом образовању и Минималним 
условима за избор у звање наставника за поље 
уметности Правилника о ближим минималним 
условима за избор у звање наставника на Уни-
верзитета у Новом Саду и чланом 5. наведеног 
правилника. За радна места 4 и 5, попуњен 
образац биографских података на ћирилич-
ном писму (Образац 1А НАУКА) који се налази 
на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) при-
ложен у штампаној и електронској форми (CD) 
откључан и доказе о испуњавању услова радног 
места у складу са чланом 74. Закона о високом 
образовању и Минималним условима за избор у 
звање наставника за поље хуманистичких нау-
ка Правилника о ближим минималним условима 
за избор у звање наставника на Универзитета у 
Новом Саду и чланом 5. наведеног правилника.
За радно место 6 Попуњен образац биограф-
ских података на ћириличном писму (Образац 
2Б) који се налази на сајту Академије уметности 
(www.akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставни-
ци-Конкурси”) приложен у штампаној и елек-
тронској форми (CD) и доказе о испуњавању 
услова радног места у складу са чланом 123. 
тачка 5. Статута Академије уметности. Рок за 
пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова достављају се 
искључиво у штампаној форми на адресу: Ака-
демија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7. 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

За стицање звања наставника за 
ужу уметничку област Ликовне 

уметности у техници и дизајну и 
заснивање радног односа у звању 

ванредног професора из поља 
уметности

на одређено време од 5 година или 
редовног професора из поља уметности 

на неодређено време

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
ликовне уметности или графичко инжењерство 
и дизајн или завршене мастер академске студије 
из области ликовне уметности или графичко 
инжењерство и дизајн, да је претходне степене 
студија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8), односно да има најмање три године 
педагошког искуства на високошколској устано-
ви, као и услови прописани чланом 74. Закона о 
високом образовању, чланом 143. Статута Уни-
верзитета у Новом Саду и чланом 14. Правил-
ника о ближим минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање 
радног односа и избор у звање (навести 
звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса); 1. краћу биографију 
са библиографијом (списак радова); 2. овере-
не фотокопије диплома и додатака дипломама 
са свих нивоима студија. за дипломе стечене 
у иностранству потребно је приложити доказ 
о признавању стране високошколске испра-
ве; 3. фотокопирану или очитану личну кар-
ту; 4. потврду о оцени резултата педагошког 
рада-мишљење студената, уколико кандидат 
поседује педагошко искуство; 5. потврду из 
МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван 
за кривично дело против полне слободе, фал-

сификовања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; 6. фото-
копије објављених научних, односно стручних 
радова у научним часописима, зборницима или 
саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, односно признатих умет-
ничких остварења, оригиналних стручних ост-
варења (пројеката, студија, патената, ориги-
налних метода и сл.). објављених уџбеника, 
монографија, практикума или збирки задата-
ка, за ужу научну, уметничку, односно стручну 
област за коју се бира. 7. доказе о руковођењу 
или учешћу у научним, односно уметничким 
пројектима, оствареним резултатима у развоју 
научно-наставног подмлатка на факултету, 
учешћу у завршним радовима на специјалис-
тичким, мастер и докоторским академским сту-
дијама. 9. попуњен електронски образац: Рефе-
рат комисије о кандидатима за избор у звање 
наставника-УНС_Образац_избори_кандидат_
в1.4.пдф. Сајту Универзитета у Новом Саду: 
https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат 
исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.
ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кан-
дидата. 10. За сваку одредницу коју кандидат 
испуњава неопходно је приложити доказ у фор-
ми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у 
удружењима, одборима, органима управљања и 
сл., неопходно је доставити потврду надлежних 
институција или навести линк са сајта институ-
ције на ком се јасно види кандидатово учешће 
у раду. За чланство у комисијама за изборе у 
звања, неопходно је доставити решење о име-
новању комисије. За учешће у програмским и 
организационим одборима скупова, неопход-
но је доставити потврду о учешћу или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види 
кандидатово учешће у раду. За избор у звање 
редовног професора, као доказе о цитираности 
обавезно је доставити потврду Матице српске, 
поред које кандидат може доставити и друге 
доказе (научне радове у којима се види цити-
раност, одштампану листу цитата са Scopus-а и 
сл.). Ако је научни рад који представља услов 
за избор у звање наставника у штампи, неоп-
ходно је да аутор приложи потврду уредништва 
часописа са подацима о називу чланка, аутори-
ма и завршеном процесу рецензирања. Пријаве 
слати на горе наведену адресу за сваки конкурс 
за стицање звања и заснивање радног односа, 
посебно. Комисија ће разматрати само бла-
говремене пријаве. Одлука о избору у звање 
ступа на снагу почев од дана ступања на сна-
гу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА  
„Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ”

21400 Бачка Паланка,  
Трг братства јединства 23

Наставник предметне и практичне 
наставе - угоститељство и 

туризам (услуживање, свечани 
пријеми, основе услуживања 
и професионална пракса - за 
образовни профил конобар)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
опште услове прописане Законом о раду, усло-
ве из чл.139. и 140, Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) и то: а) 
одговарајуће образовање ускладу са чл.140 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр.88/2017, 27/18 
- др. закони, 10/2019) као и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 

у стручним школама у подручју рада Трго-
вина, угоститељство и туризам („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник ” бр. 5/2015, 16/2015, 
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/20), б) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичниг дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) да има држављанство Републи-
ке Србије и д) да зна српски језик. Докази о 
испуњености услова из тачака а), в), г) и д) 
достављају се уз пријаву, а доказ о испуње-
ности услова из тачке б) ове одлуке прибавља 
се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преу-
зима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1) оверену фотокопију дипломе (доказ 
о одговарајућем образовању); 2) доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл.139 став 1 тач-
ка 3 Закона- уверење из МУП-а не старије од 
6 месеци); 3) доказ да кандидат има обавезно 
образовање из чл.140 овог закона - образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови у складу са Европским системом преноса 
бодова, за кандидате који ово уверење не посе-
дују у складу са чл. 142. став 2 наставник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу или доказ 
да је положио испит за лиценцу (овај услов се 
односи само за наставнике); 4) извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија), 5) уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија - не 
старије од 6 месеци); 6) доказ о знању српс-
ког језика, као језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику; 7) доказ о дужини радног 
стажа у образовању за организатора практичне 
наставе и вежби; 8) доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве, као и пријаве 
са неовереном документацијом, неће се разма-
трати. Пријаве слати на адресу школе: Средња 
стручна школа „Др Радивој Увалић”, Трг брат-
ства јединства 23, 21400 Бачка Паланка или 
донети лично у просторије школе, радним 
даном од 8.00 до 13.00 часова.

ШОМО „СТЕВАН ХРИСТИЋ”
21400 Бачка Паланка,  

Академика Милана Курепе 10

Корепетитор
са 65% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; 
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дипломирани музичар-оргуљаш; дипломирани 
музичар - чембалиста; академски музичар пија-
ниста; академски музичар оргуљаш; академски 
музичар чембалиста; мастер музички уметник, 
професионални статус: клавириста, оргуљаш 
или чембалиста; мастер музички уметник, про-
фесионални статус: камерни музичар, са прет-
ходно завршеним основним академским сту-
дијама клавира,оргуља или чембала.

ОСТАЛО: образовно васпитни рад у школи се 
остварује на српском језику. Поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 139. 
и 140. и 142. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у складу са чл. 2 Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 8/13, 2/17,9/19 и 
1/20), односно да је стекао одговарајуће високо 
образовање, а горе наведено; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није правоснажном 
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 родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених 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 и језик на коме остварује образовно-вас-
питни рад; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским 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 
горе наведено образовање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају у оригина-
лу или овереном препису/фотокопији од стра-
не јавног бележника следећу документацију: 
биографију (CV); извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци; доказ о неосуђиваности прибављено од 
надлежног органа МУП-а, не старије од 6 месе-
ци; доказ о стеченом образовању (уверење о 
стеченом одговарајућем образовању односно 
диплому са додатком дипломи за основне и 
мастер студије); доказ о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина, односно уверење (или оверену фото-
копију индекса) да су у току студија положили 
испите из педагогије и психологије или доказ 
да су положили стручни испит, односно испит 
за лиценцу (у складу са чланом 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања); 
доказ о знању српског језика подноси канди-
дат који средње, више или високо образовање 
није стекао на српском језику, издат од одго-
варајуће високошколске установе.Конкурс-
на комисија коју именује директор утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од истека рока 
за пријем пријава и кандидате који су изабра-
ни у ужи избор упућује у року од осам дана на 
претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-

на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. О датуму провере 
психофизичких способности кандидати 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 резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, обавља разговор са канди-
датима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за пријављи-
вање на конкурс је осам дана од дана објављи-
вања конкурса у пубикацији „Послови”. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани канди-
дат по коначности одлуке о избору кандидата, 
а пре закључења уговора о раду. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве на конкурс са пријавним 
формуларом и траженом документацијом слати 
на адресу Милана Курепе бр. 10, 21400 Бачка 
Паланка или доставити лично у секретаријату 
школе. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон: 021/752-287. 

Наставник хармонике
за рад у издвојеном одељењу у месту 

Бач

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
акордеониста; дипломирани музичар - акор-
деониста; академски музичар акордеониста; 
мастер музички уметник, професионалан ста-
тус - акордеониста/хармоникаш; дипломирани 
музичар-бајаниста.

ОСТАЛО: образовно-васпитни рад у школи се 
остварује на српском језику. Поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
139, 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања, у складу са чл. 2 Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 8/13, 2/17,9/19 и 
1/20), односно да је стекао одговарајуће високо 
образовање, а горе наведено; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није правоснажном 
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 родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 и језик на коме остварује образовно-вас-
питни рад; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским 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 
горе наведено образовање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају у оригина-

лу или овереном препису/фотокопији од стра-
не јавног бележника следећу документацију: 
биографију (CV); извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци; доказ о неосуђиваности прибављен од 
надлежног органа МУП-а, не старије од 6 месе-
ци; доказ о стеченом образовању (уверење о 
стеченом одговарајућем образовању односно 
диплому са додатком дипломи за основне и 
мастер студије); доказ о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина, односно уверење (или оверену фото-
копију индекса) да су у току студија положили 
испите из педагогије и психологије или доказ 
да су положили стручни испит, односно испит 
за лиценцу (у складу са чланом 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања); 
доказ о знању српског језика подноси канди-
дат који средње, више или високо образовање 
није стекао на српском језику, издат од одго-
варајуће високошколске установе. Конкурс-
на комисија коју именује директор утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од истека рока 
за пријем пријава и кандидате који су изабра-
ни у ужи избор упућује у року од осам дана на 
претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. О датуму провере 
психофизичких способности кандидати 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 резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, обавља разговор са канди-
датима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за пријављи-
вање на конкурс је осам дана од дана објављи-
вања конкурса у пубикацији „Послови”. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани канди-
дат по коначности одлуке о избору кандидата, 
а пре закључења уговора о раду. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве на конкурс са пријавним 
формуларом и траженом документацијом слати 
на адресу Милана Курепе бр. 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
за рад у издвојеном одељењу у месту 

Бач

Наставник клавира
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; 
академски музичар пијаниста; мастер музички 
уметник, професионални статус - клавириста.

ОСТАЛО: образовно-васпитни рад у школи се 
остварује на српском језику. Поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
139. и 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања, у складу са чл. 2 Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 8/13, 2/17,9/19 и 
1/20), односно да је стекао одговарајуће високо 
образовање, а горе наведено; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није правоснажном 
пресудом осуђивано за кривично дело за које 
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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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених 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 и језик на коме остварује образовно-вас-
питни рад; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но 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 бодо-
ва праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има горе наведе-
но образовање. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају у оригиналу или ове-
реном 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 надлежног 
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, педагош-
ких и методичких дисциплина, односно уве-
рење (или оверену фотокопију индекса) да су 
у току студија положили испите из педагогије и 
психологије или доказ да су положили стручни 
испит, односно испит за лиценцу (у складу са 
чланом 142. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања); доказ о знању српског 
језика подноси кандидат који средње, више или 
високо образовање није стекао на српском јези-
ку, издат од одговарајуће високошколске уста-
нове. Конкурсна комисија коју именује дирек-
тор 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 способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. О дату-
му провере психофизичких способности канди-
дати ће бити благовремено обавештени од стра-
не школе. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, 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 
пријављивање на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса у пубикацији „Посло-
ви”. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат по коначности одлуке о избору канди-
дата, а пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве на конкурс са пријавним 
формуларом и траженом документацијом слати 
на адресу: Милана Курепе бр. 10, 21400 Бачка 
Паланка или доставити лично у секретаријату 
школе. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон: 021/752-287. 

Наставник солфеђа и теорије музике
за рад у издвојеном одељењу у месту 

Бач, са 65% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музички педагог; дипло-
мирани музичар, усмерење музички педагог; 
професор солфеђа; професор солфеђа и музич-
ке културе; дипломирани музичар-педагог; 
мастер теоретичар уметности, професионал-
ни статус - музички педагог: За теорију музи-
ке: дипломирани музичар, усмерење музички 
педагог, композитор или етномузиколог; ака-
демски музичар-композитор; професор солфеђа 
и музичке културе; професор солфеђа; дипло-
мирани музички педагог; дипломирани профе-
сор солфеђа и музичке културе; дипломирани 
композитор; дипломирани диригент; дипломи-
рани музиколог; дипломирани етномузиколог; 
дипломирани музичар-педагог; мастер теорети-
чар уметности, професионални статус: музички 
педагог; музички теоретичар или етномузико-
лог; мастер музички уметник, професионални 
статус-диригент; мастер композитор. 

ОСТАЛО: образовно-васпитни рад у школи се 
остварује на српском језику. Поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
139. и 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања, у складу са чл. 2 Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 8/13, 2/17,9/19 и 
1/20), односно да је стекао одговарајуће високо 
образовање, а горе наведено; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није правоснажном 
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 родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 и језик на коме остварује образовно-вас-
питни рад; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским 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 
горе наведено образовање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају у оригина-
лу или овереном препису/фотокопији од стра-
не јавног бележника следећу документацију: 
биографију (CV); извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци; доказ о неосуђиваности прибављено од 
надлежног органа МУП-а, не старије од 6 месе-
ци; доказ о стеченом образовању (уверење о 
стеченом одговарајућем образовању односно 
диплому са додатком дипломи за основне и 
мастер студије); доказ о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина, односно уверење (или оверену фото-
копију индекса) да су у току студија положили 
испите из педагогије и психологије или доказ 

да су положили стручни испит, односно испит 
за лиценцу (у складу са чланом 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања); 
доказ о знању српског језика подноси канди-
дат који средње, више или високо образовање 
није стекао на српском језику, издат од одго-
варајуће високошколске установе. Конкурс-
на комисија коју именује директор утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од истека рока 
за пријем пријава и кандидате који су изабра-
ни у ужи избор упућује у року од осам дана на 
претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. О датуму провере 
психофизичких способности кандидати 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 резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, обавља разговор са канди-
датима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за пријављи-
вање на конкурс је осам дана од дана објављи-
вања конкурса у пубикацији „Послови”. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани канди-
дат по коначности одлуке о избору кандидата, 
а пре закључења уговора о раду. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве на конкурс са пријавним 
формуларом и траженом документацијом слати 
на адресу Милана Курепе бр. 10, 21400 Бачка 
Паланка или доставити лично у секретаријату 
школе. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон: 021/752-287. 

ОШ „ШАМУ МИХАЉ” 
21220 Бечеј, Трг Братства јединства 2

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24. Зако-
на о раду треба и да испуњава услове пред-
виђене одредбама члана 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и члана 
9. табеле 2. Друге измене и допуне Правил-
ника о организацији систематизацији посло-
ва од 1.9.2019. ОШ „Шаму Михаљ” (у даљем 
тексту Правилник) и то: одговарајући степен 
стручне спреме/врсте образовања према Пра-
вилнику, за рад на радном месту референт 
за финансијско-рачуноводствене послове- 
средње образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену споспобност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела за која је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријемни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну  
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документацију заједно са одштампаним 
пријемним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: 1. овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. оригинал/ оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; 3. оригинал/ овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених; 
4.уверење о неосуђиваности не старије од 6 
месеци (овај документ издаје МУП - полицијска 
управа); 5. радну биографију, телефон за кон-
такт; 6. доказ да зна српски језик и језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад. Место 
рада: Бечеј, Трг братства јединства 2. Канди-
дат 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 објављи-
вања конкурса. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована одлуком директора шко-
ле. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену за рад 
са децом и ученицима коју врши НЗС приме-
ном стандрадизованих поступака (уколико је 
већ извршена процена у периоду од 6 месеци 
пре истека рока за пријаву на овај конкурс), 
кандидат ће у пријави назначити када и где је 
извршена. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима и доноси 
решења о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Разговор са кандидатима обавиће се у просто-
ријама школе, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени на бројеве контакт 
телефона које су навели у својим пријавама. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” НЗС. Неблаговремене, непотпуне и нера-
зумљиве пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о јавном конкурсу могу се добити 
на телефон 021/6912344. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се лично или 
поштом у затвореним ковертама, са назнаком 
„За конкурсну комисију”, на адресу Основна 
школа „Шаму Михаљ”, Трг братства јединства 
2, Бечеј.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

21460 Врбас, М. Тита 118

Поништава се конкурс Основне музичке школе 
у Врбасу објављен у „Пословима” у броју 883 
од 27. 05.2020. године. Све приспеле пријаве 
на наведени конкурс ће се разматрати по исто-
именом конкурсу објављеном у броју 884 од 
03.06.2020. године.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

21000 Нови Сад

У тексту конкурса за пријем у радни однос на 
неодређено време, који је објављен у листу 
„Послови” 03.06.2020. потребно је брише се 
пасус који се налази на крају текста конкурса 
и који гласи: „Кандидат је у обавези да поред 
наведених доказа достави и: уверење- потвр-
ду оригинал из надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, 

потврђењем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за 
наведена кривична дела из чл. 7. ст. 4. Правил-
ника о ближим условима за избор директора у 
установама образовања и васпитања не старије 
од 6 месеци“. Конкурс у осталом делу остаје на 
снази.

ОШ „ЂУРА ДАНИЧИЋ”
21000 Нови Сад, Душана Васиљева 19

Наставник хемије
са нормом 60%

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019); 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђивано правнос-
нажном 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 при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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-васпит-
ни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве се достављају лично или 
поштом на адресу Душана Васиљева 19, Нови 
Сад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе: 1. оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми 2. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци) 3. доказ да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова праксе у установи, у складу са европ-
ским системом преноса бодова (оригинал или 
оверена фотокопија потврде-), уверење висо-
кошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из психологије 
и педагогије или оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу. 4. доказ из казнене евиденције МУП-а 
да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал или овере-
на копија, не старија од 6 месеци); 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија) 6. доказ о знању српског језика на којем 
се остварује образовно- васпитни рад доставља 

се само ако кандидат није стекао образовање 
на српском језику, а доказује се потврдом висо-
кошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена копија). 7. Лекарско уверење да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Психолошку процену способности кадидата за 
рад са децом и ученицима извршиће Нацио-
нална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. 8. У складу са чла-
ном 154. Став 2. Закона о систему образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020) кандидати попуња-
вају пријавни формулар који је доступан на 
званичној интернет страни Министарства про-
свете. Потребну документацију доставити лич-
но или поштом на адресу Душана Васиљева 19, 
Нови Сад 21000. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ПАНЧЕВО

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ” 
26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88

Наставник физике
са 30% радног времена  

(6 часова наставе недељно),  
на одређено време до повратка 

запосленог са дужности директора

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: одговарајуће образовање: профе-
сор физике, дипломирани физичар, професор 
физике и хемије, дипломирани педагог за физи-
ку и хемију, професор физике и основе технике, 
дипломирани педагог за физику и основе тех-
нике, професор физике и математике, дипломи-
рани астрофизичар, дипломирани физичар за 
примењену 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, дипломира-
ни физичар истраживач, дипломирани профе-
сор физике и хемије за основну школу, дипло-
мирани 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, 
дипломирани астроном, смер астрофизика, 
професор физике-информатике, дипломира-
ни физичар-медицинска физика, дипломирани 
професор физике-мастер, дипломирани физи-
чар-мастер, мастер физичар, мастер професор 
физике, мастер професор физике и хемије, мас-
тер професор физике и информатике, дипломи-
рани физичар - мастер физике-метеорологије, 
дипломирани физичар - мастер физике-астро-
номије, дипломирани физичар - мастер меди-
цинске физике, дипломирани професор физи-
ке-хемије, мастер, дипломирани професор 
физике-информатике, мастер, дипломирани 
физичар - професор физике - мастер, дипло-
мирани физичар - теоријска и експеримен-
тална физика - мастер, дипломирани физичар 
- примењена и компјутерска физика - мастер, 
дипломирани физичар - примењена физика и 
информатика - мастер, дипломирани физичар - 
професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер, дипломирани физичар - профе-
сор физике и хемије за основну школу - мастер; 
мастер професор математике и физике; мастер 
професор информатике и физике; дипломира-
ни физичар - информатичар; мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла ака-
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демско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области физике. Кан-
дидат треба да испуњава услове утврђене чла-
ном 139. и чланом и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020) и чланом 3. став 1. тачка 8. 
Правилниика о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадникау основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Уз 
потписану пријаву на конкурс, кандидати тре-
ба да приложе: доказ о поседовању држављан-
ства Републике Србије (извод из матичне књиге 
рођених или уверење о држављанству, ориги-
нал или оверену фотокопију, не старију од 6 
месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, уверење о положе-
ном стручном испиту (ако поседује), уверење 
о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања, доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности дос-
тавља кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријаву кандидати треба да доставе у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, на адре-
су: ОШ „Милош Црњански”, Милоша Црњанс-
ког 88, 26352 Иланџа, са назнаком „За конкурс 
- наставник физике”. За све додатне информа-
ције позовите: 013/659-168. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ” 
26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат за ово радно место треба да 
испуњава следеће услове: има завршено основ-
но образовање, има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; има држављанство Републике Србије; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; извршена психолошка процена спо-
собности за рад с децом и ученицима, у скла-
ду са Законом; зна српски језик. Уз пријаву на 
конкурс кандидат доставља: одштампан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а остала потребна документација дос-
таваља се у оригиналу или овереној копији: 
1. доказ о завршеном основном образовању; 
2. извод из матичне књиге рођених; 3. доказ 
о држављанству Републике Србије; 4. доказ о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за 
поменута кривична дела и непостојању дис-
криминаторног понашања на страни кандида-
та, утврђеног у складу са законом; 5. доказ о 
знању српског језика уколико основно обра-
зовање и васпитање није стечено на српском 
језику. Лекарско уверење о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима, доставља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је осам дана од дана објављи-

вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава и канди-
дати 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 комисија сачињава листу кандида-
та 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 кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром кандидати достављају на адресу: Основне 
школе „Милош Црњански” Иланџа, Милоша 
Црњанског 88, 26352 Иланџа, са назнаком „За 
конкурс - чистачица”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
на телефон 013/659-168.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ” 

26000 Панчево, Ослобођења 25

Наставник предметне - теоријске 
наставе математике

2 извршиоца

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани 
математичар; дипломирани математичар - про-
фесор математике; дипломирани математичар 
- теоријска математика; дипломирани матема-
тичар - примењена математика; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
основи геометрије); дипломирани информати-
чар; професор хемије - математике, професор 
географије - математике; професор физике 
- математике; профессор биологије - матема-
тике; дипломирани профессор математике - 
мастер, дипломирани математичар - мастер; 
професор математике - теоријско усмерење; 
професор математике - теоријски смер; профес-
сор информатике - математике; дипломирани 
математичар за теоријску математику и приме-
не; дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; дипломирани математичар 
- информатичар; дипломирани математичар - 
математика финансија; дипломирани матема-
тичар - астроном; дипломирани математичар за 
математику економије, професор математике и 
рачунарства; мастер математичар; мастер про-
фессор математике. Лице из алинеје двадесет 
четврте и двадесет пете мора имати претходно 
завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима из области математике и при-
мењене математике (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије).

Наставник предметне - теоријске 
наставе групе предмета из области 

права и администрације

УСЛОВИ: дипломирани правник; мастер прав-
ник, претходно завршене основне академске и 
мастер студије у области правних наука. 

Наставник предметне - теоријске 
наставе услуживања

са фондом од 50% радног времена

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије 
услуживања; менаџер хотелијерства, смер рес-
торатерство; ресторатер; виши стручни радник 

- комерцијалист угоститељства; виши стручни 
радник организатор у угоститељству, одсек 
или смер услуживање; виши стручни радник у 
угоститељству, смер услуживање; виши струч-
ни радник организатор пословања у угости-
тељству, одсек услуживање; виши угоститељ; 
комерцијалист угоститељства; виши стручни 
радник струка угоститељска - занимање комер-
цијалист угоститељства; економист, на одсеку 
за финансијско пословање предузећа; менаџер 
хотелијерства, смер ресторатерство; виши 
стручни радник у угоститељству, одсек услу-
живање; дипломирани економиста - менаџер 
за хотелијерство; економиста за туризам и 
угоститељство; економиста за туризам и угос-
титељство смер услуживање; економиста за 
туризам и угоститељство, смер ресторатерство 
- услуживање; економиста - менаџер за тури-
зам и угоститељство; струковни економиста на 
студијском програм - туризам и угоститељство; 
економиста за менаџмент, на смеру туризам и 
угоститељство; струковни менаџер ресторатер-
ства из области менаџмента и бизниса; струков-
ни менаџер хотелијерства; струковни менаџер 
за туризам и угоститељство из области економ-
ских наука; струковни економиста за туризам и 
угоститељство; струковни менаџер из области 
менаџмента и бизниса; дипломирани менаџер 
у хотелијерству; дипломирани економиста - 
менаџер за туризам; дипломирани економис-
та - менаџер туризма; дипломирани економис-
та - менаџер за туризам, на смеру Туристички 
ме-наџмент, ако су изучавани наставни садр-
жаји из области предмета; дипломирани еко-
номиста - менаџер за хотелијерство, на сме-
ру Хотелијерски менаџмент, ако су изучавани 
наставни садржаји из области предмета; дипло-
мирани економиста - менаџер за туризам, ако 
су на основним академским студијама изуча-
вани наставни садржаји из области предмета; 
дипломирани економиста - менаџер за хоте-
лијерство, ако су на основним академским сту-
дијама изучавани наставни садржаји из области 
предмета; мастер економиста, претходно завр-
шене студије првог степена - основне академ-
ске студије на студијском програму Туризам 
и хотелијерство; мастер менаџер, претходно 
завршене студије првог степена на студијском 
програм Менаџер у хотелијерству. Лице из али-
неја прве до тридесет пете треба да је претход-
но завршило средње образовање за образовни 
профил: конобар, техничар услуживања или 
угоститељски техничар.

Наставник предметне - теоријске 
наставе куварство са практичном 

наставом и наставом у блоку и 
наставник праксе

са 80% радног времена

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије 
куварства; гастролог; виши стручни радник 
угоститељско-туристичке струке, занимање 
кулинарство; виши стручни радник у угости-
тељству, смер кулинарство; виши угоститељ; 
виши угоститељ - гастролог; виши стручни рад-
ник - комерцијалист угоститељства; комерција-
лист угоститељства; менаџер хотелијерства, 
смер гастрономија; менаџер хотелијерства, 
смер гастрологија; менаџер у гастрономији; 
струковни менаџер гастрономије; струков-
ни економиста за туризам и угоститељство; 
струковни економиста на студијском про-
грам - туризам и угоститељство; дипломирани 
менаџер гастрономије; дипломирани менаџер 
- гастрономија; дипломирани економиста - 
менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијер-
ски менаџмент, ако су на основним академским 
изучавани наставни садржаји из области пред-
мета; виши стручни радник организатор посло-
вања у угоститељству - одсек кулинарство; 
мастер менаџер, претходно завршене студије 



   |  Број 885 | 10.06.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs130

Наука и образовање

првог степена на студијском програм Менаџер 
у гастрономији; мастер економиста, претходно 
завршене студије првог степена - основне ака-
демске студије на студијском програм Туризам 
и хотелијерство, ако су на основним академ-
ским или мастер студијама изучавани наста-
вни садржаји из области предмета; дипломира-
ни економиста - менаџер за хотелијерство, ако 
су на основним академским студијама изуча-
вани наставни садржаји из области предмета. 
Лица из алинеје прве до двадесет прве треба 
да су претходно завршила средње образовање 
за образовни профил: кувар, кувар техничар, 
техничар кулинар или кулинарски техничар. 
Практична настава: кувар специјалиста; виши 
стручни радник - комерцијалист угоститељства.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
на адреси: http: www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Уз одштампан и својеручно потписан 
пријавни формулар са назнаком да се конку-
рише за одређено радно место, школи се дос-
тављају следећа документа: 1. оверена копија 
дипломе; 2. уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дело из 
члана 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања; 3. уверење о 
држављанству; 4. доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик), диплома издата на српском јези-
ку. Наведену документацију доставити школи у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
на адресу: Економско-трговинска школа „Паја 
Маргановић” Панчево, Ослобођења 25. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ОШ „ВАСА ЖИВКОВИЋ”
26000 Панчево, Карађорђева 87

Наставник предметне наставе - 
математика

Наставник предметне наставе - 
техника и технологија
са 50% радног времена

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: одгова-
рајуће образовање - за наставника предмет-
не наставе: одговарајуће високо образовање 
прописано је чланом 140. став 1., тачка 1) и 
2) и чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020, даље 
Закон) као и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС- Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 
2/2020): 1) студије другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарнестудије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; одговарајуће 
образовање - шеф рачуноводства: одгова-
рајуће високо образовање у области еконо-
мије прописано чланом 14. и 24. Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Васа Живковић” Панчево и чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020, даље Закон) и то: 1) студије другог 
степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) или високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005. године; 
2) студије првог степена (основне академске 
студије, струковне студије, специјалистичке 
струковне студије) у трајању од три године, 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или више 
образовање, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године 
односно, 3) минимум 2 године радног искуства 
на пословима из области рачуноводства; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: У складу са чланом 154. кандида-
ти попуњавају пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
наке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Сваки кан-
дидат који учествује на конкурсу дужан је да 
достави: 1. попуњен пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; 2. потписану 
пријаву на конкурс са кратком биографијом; 3. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; 4. уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија не старије од шест месе-
ци); 5. извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); 6. доказ о нео-
суђиваности-извод из казнене евиденције, који 
издаје МУП Србије (не старији од шест месеци); 
7. доказ о знању српског језика и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику, пошто се сматра да 
они познају језиик на којем се изводи образо-
вано-васпитни рад); 8. 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: сви докази прилажу 
се у оригиналу или овереној фотокопији. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија, коју именује 
директор школе. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор, биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на бројеве телефона које су 
навели у својим пријавама. Разговор са кани-

датима ће се обавити у просторијама школе, а 
о месту и времену ће бити благовремено оба-
вештени. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс доста-
вити на адресу: ОШ „Васа Живковић” Панче-
во, Карађорђева 87, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”, са 
назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

26220 Ковин, Цара Лазара 197 
тел. 013/744-894

Чистачица
место рада Ковин

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18- други закони и 10/2019), и то: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик. Докази о испуњености наведених усло-
ва саставни су део пријаве на конкурс, изу-
зев доказа из тачке 2) који се прибављају пре 
закључења уговора. У смислу услова из тачке 1) 
који се тичу образовања кандидата, Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Десанка Максимовић” у Ковину прописа-
но је следеће: за обављање послова чистачице 
може бити примљено лице које, поред испуње-
ности свих осталих услова за пријем у радни 
однос, има основно образовање. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи. Уз пријав-
ни формулар кандидати су дужни да приложе 
одговарајућу документацију којом се доказује 
испуњеност прописаних услова и то: 1. оверену 
фотокопију дипломе о завршеној основној шко-
ли; 2. оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених; 3. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС (које није старије од 6 месеци); 4. извод из 
казнене евиденције -доказ да кандидат није 
осуђиван (не старије од 6 месеци). Доказ о 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријаве на конкурс могу се поднети у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне 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 бла-
говремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који су изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима код Нацио-
налне службе за запошљавање. Одлуку о избо-
ру кандидата донеће конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кан-
дидата, у року од осам дана од дана обављеног 
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разговора са кандидатима. Разговор са канди-
датима обавиће се у просторијама ОШ „Десанка 
Максимовић” у Ковину, с тим што ће кандидати 
о датуму и времену разговора бити обавеште-
ни на адресу односно број контакт телефона 
који су навели у својим пријавама. Пријаве са 
неопходном документацијом доставити лично 
или поштом на адресу школе: Основна школа 
„Десанка Максимовић” Ковин, Цара Лазара 197, 
26220 Ковин. Телефон: 013/744-894.

ОШ „САВА ВЕЉКОВИЋ”
26354 Добрица, Светог Саве 408

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24. Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/17 и 95/2018 - аутентично трумачење) 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
1) да има одговарајуће образовање прописано 
чланом 139.,140. и 142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. глссник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. глссник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и 
то: 1) професор разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагош-
ком академијом или учитељском школом, про-
фесор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ - мастер; професор разредне наста-
ве и ликовне културе за основну школу 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 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 породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије и 5) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром и кратком биографијом, достављају Школи 
у року од 8 дана од дана објављивања Конкур-
са. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар; 2. кратку биографију (ЦВ); 3. оверену 
фотокопију о стеченом одговарајућем високом 
образовању из члана 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студује, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошкох наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 

целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима које су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, а у складу са чланом 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања; 4. 
Извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); 5. доказ из казнене евиден-
ције МУП-а да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела наведена у условима из 139. став 
1. тачка 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (оригинал или оверена 
копија); 6. уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена копија); 7. доказ 
одговарајуће високошколске установе о позна-
вању на коме се изводи образовно-васпитни 
рад, уколико образовање није стечено на срп-
ском језику (оригинал или оверена копија); 8. 
лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима – овај документ је потребно да доста-
ви једино изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Конкурс се објављује у недељ-
ном листу „Послови” при Националној служби 
за запошљавање (НСЗ). Конкурс спроводи кон-
курсна Комисија именована од стране директо-
ра Школе. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из члана 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања, у року одосам дана од истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року одосам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба запошљавања 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 
способности за рад са децом и ученицима Кон-
курсна комисија обавља психолошке процене 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Кандидат 
незадовољан решењем о изабрааном кандида-
ту може да поднесе жалбу директору, у року 
од осам дана од дана достављања решења. Рок 
за пријављивање на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ако по конкурсу није изабран ниједан 
кандидат, расписује се нови конкурс у року од 
осам дана. Пријаве треба послати у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурс - наставник 
разредне наставе” на адресу ОШ „Сава Вељко-
вић” Добрица, Светог Саве 408, 26354 Добрица. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона 013/658-009.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
26314 Банатско Ново Село, Маршала Тита 75

тел. 013/615-003

Наставник српског језика
са 88,89% радног времена

Наставник математике
у одељењима на румунском наставном 

језику, са 88,89% радног времена

Наставник математике
са 66,67% радног времена

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

у одељењима на румунском наставном 
језику, са 60% радног времена

Наставник физике
са 60% радног времена

Логопед
са 50% радног времена, на одређено 

време 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидат мора да испуњава 
услове прописане члановима 139 и 140 став 
1 тачка 1 и 2, ст. 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/2017, 27/18, 10/19,6/20), услове пропи-
сане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” 11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18.11/19). Може 
бити изабрано лице које има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на: 1. студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студијестудије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука- у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или 2. високо 
образовањене основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, са кратком био-
графијом, приложити: оригинал или оверену 
фотокопију диплома или уверења о стеченом 
одговарајућем високом образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 
доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дела из чл. 139 став 
1 тачка 3 закона о основама система образо-
вања и васпитања, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (доцумент не старији од шест месеци); 
доказ о знању српског језика и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у шко-
ли (доказ доставља кандидат уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику); 
доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење доставља изабра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду). 
У складу са чл. 154 и 155 кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају школии. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве, као и фотокопије докумената, 



   |  Број 885 | 10.06.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs132

Наука и образовање

које нису оверене од стране надлежног органа, 
И које су старије од 6 месеци неће се разматра-
ти, као ни допуна документације по истеку рока 
за пријаву. Пријаве на конкурс доставити лично 
или поштом на адресу ОШ „Жарко Зрењанин”, 
Банатско Ново Село, М. Тита 75, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, са назна-
ком „За конкурс”. Ближе информације на теле-
фон 013/615-003.

ОШ „3. ОКТОБАР”
26361 Локве

Наставник математике
на румунском језику, норма 88,89% 

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се 
остварује на румунском језику. Поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: 1. да 
има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 139, 140. и 141 став 7. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни и 10/2019 и 6/2020) - на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковн студије, специјалистичке академске 
студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године, 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
11/2016, 2/2017, 13/2018 и 11/2019), да је сте-
као средње, више или високо обраазовање на 
језику на коме се остварује образовно васпитни 
рад - румунски језик, или је положио испит из 
тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Да је: 1)професор математике, 
2) дипломирани математичар, 3) дипломирани 
математичар за теоријску математику и приме-
не, 4) дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, 5) дипломирани матема-
тичар - информатичар, 6) професор математике 
и рачунарства, 7) дипломирани математичар за 
математику економије, 8) професор информа-
тике - математике, 9) дипломирани математи-
чар - астроном, 10) дипломирани математичар 
- примењена математика, 11) дипломирани 
математичар - математика финансија (са избор-
ним предметом Основи геометрије), 12) дипло-
мирани информатичар, 13) мастер матема-
тичар, 14) мастер професор математике, 15) 
мастер професор математике и физике, 16) 
мастер професор математике и информатике, 
17) мастер професор физике и математике, 18) 
мастер професор информатике и математике, 
19) дипломирани професор математике-мастер, 
20) дипломирани математичар - мастер, 21) 
дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије), 22) 
дипломирани математичар - професор мате-
матике, 23) дипломирани математичар - тео-
ријска математика, 24) дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), 25) професор хемије - математи-
ке, 26) професор географије - математике, 27) 
професор физике - математике, 28) професор 
биологије - математике, 29) професор мате-
матике - теоријско усмерење, 30) професор 
математике - теоријски смер, 31) дипломирани 
математичар и информатичар, 32) дипломи-
рани математичар-механичар, 33) мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета 

геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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) да 
има држављанство Републике Србије, 5) да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријемни фолмулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и зајед-
но са одштампаним пријемним формуларом 
достављају установи у оригиналу или овереном 
препису/фотокопији и следећу документацију: 
1) извод из матичне књиге рођених; (оригинал 
или оверену копију не старија од 6 месеци) 2) 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну копију не старија од 6 месеци); 3) диплому 
или уверење о стеченом одговарајућем обра-
зовању (оверену копију) 4) лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер у обавези су да доставе диплому или 
уверење о завршеним основним академским 
студијама. 5) Доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова издат од стране одговарајуће високош-
колске установе, односно уверење или други 
одговарајући документ о положеном 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 пола-
гање испита за лиценцу. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из горе наведених дисциплина. 6) доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно- васпитни рад у школи (румунски 
језик) 7) Доказ о неосуђиваности (прибавља се 
у надлежној полицијској управи- не старије од 6 
месеци). 8) Кратку биографију. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ностима за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат по конач-
ности одлуке о избору кандидата, а пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у пибликацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити лично или поштом на адре-
су: Основна школа „3. октобар”, 26361 Локве, 
Лењинова 95, са назнаком „За конкурс - мате-
матика”. За све информације можете се обрати-
ти на телефон: 013/646-155 или 060/2442-463.

ОСНОВНА ШКОЛА „2. ОКТОБАР”
26322 Николинци

Наставник математике
на румунском језику, норма 88,89% 

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се 
остварује на румунском језику. Поред општих 

услова предвиђених Законом о раду, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: 1. да 
има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 139, 140. и 141 став 7. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019 и 6/2020) - на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковн 
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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године, Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 
13/2018 и 11/2019), да је стекао средње, више 
или високо обраазовање на језику на коме се 
остварује образовно васпитни рад - румунски 
језик, или је положио испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Да је: 1) професор математике, 2) дипло-
мирани математичар, 3) дипломирани мате-
матичар 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 информа-
тике - математике, 9) дипломирани математи-
чар - астроном, 10) дипломирани математичар 
- примењена математика, 11) дипломирани 
математичар - математика финансија (са избор-
ним предметом Основи геометрије), 12) дипло-
мирани информатичар, 13) мастер матема-
тичар, 14) мастер професор математике, 15) 
мастер професор математике и физике, 16) 
мастер професор математике и информатике, 
17) мастер професор физике и математике, 18) 
мастер професор информатике и математике, 
19) дипломирани професор математике-мастер, 
20) дипломирани математичар - мастер, 21) 
дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије), 22) 
дипломирани математичар - професор мате-
матике, 23) дипломирани математичар - тео-
ријска математика, 24) дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), 25) професор хемије - математи-
ке, 26) професор географије - математике, 27) 
професор физике - математике, 28) професор 
биологије - математике, 29) професор мате-
матике - теоријско усмерење, 30) професор 
математике - теоријски смер, 31) дипломирани 
математичар и информатичар, 32) дипломи-
рани математичар-механичар, 33) мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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) да 
има држављанство Републике Србије, 5) да зна 
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језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријемни фолмулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и зајед-
но са одштампаним пријемним формуларом 
достављају установи у оригиналу или овереном 
препису/фотокопији и следећу документацију: 
1) извод из матичне књиге рођених; (оригинал 
или оверену копију не старија од 6 месеци) 2) 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну копију не старија од 6 месеци); 3) диплому 
или уверење о стеченом одговарајућем обра-
зовању (оверену копију) 4) лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер у обавези су да доставе диплому или 
уверење о завршеним основним академским 
студијама. 5) Доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова издат од стране одговарајуће високош-
колске установе, односно уверење или други 
одговарајући документ о положеном 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 пола-
гање испита за лиценцу. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из горе наведених дисциплина. 6) доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно- васпитни рад у школи (румунски 
језик) 7) Доказ о неосуђиваности (прибавља се 
у надлежној полицијској управи- не старије од 6 
месеци). 8) Кратку биографију. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ностима за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат по конач-
ности одлуке о избору кандидата, а пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у пибликацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити лично или поштом на адре-
су: Основна школа „2. октобар”, 26322 Николин-
ци, Главна 42, са назнаком „За конкурс”. За све 
информације можете се обратити на телефон 
013/655-135 или 060/2442-463.

ОСНОВНА ШКОЛА „2. ОКТОБАР”
26322 Николинци

Шеф рачуноводства
норма 50% 

УСЛОВИ: образовно- васпитни рад у школи се 
остварује на румунском језику. У радни однос 
у установи може да буде примљено лице које 
испуњава следеће услове: 1. да кандидат има 
одговарајуће образовање: високо образовање, 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалис-
тичким струковним студијама, из области еко-
номских наука, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. 
године, на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), из области 
економских наука, 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. септем-
бра 2005. године, из области економских наука. 
2. има психичку физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 

осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. има држављанство Републи-
ке Србије; 5. зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. 6 поседује 
знање рада на рачунару, има најмање 3 годи-
не радног искуства на финансијско- рачуновод-
ственим пословима. Изузетно, за обављање 
послова радног места шефа рачуноводства 
може засновати радни однос са лицем које је 
стекло средње образовање и радно искуство од 
5 година на тим пословима.

ОСТАЛО: Уз попуњени пријавни формулар дос-
тпан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете науке и технолошког раз-
воја 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 
старија од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија не ста-
рија од 6 месеци), уверење о некажњавању из 
МУП-а (не старија од 6 месеци), доказ о позна-
вању румунског језика. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити лично или поштом на адре-
су: Основна школа „2. октобар”, 26322 Николин-
ци, Главна 42, са назнаком „За конкурс - шеф 
рачуноводства”. За све информације може-
те се обратити на телефон 013/655-135 или 
060/2442-462.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 
26000 Панчево, Владимира Жестића 21

тел./факс: 013/352-663
e-mail: os.bradicevic@mts.rs

Наставник математике
са непуним радним временом од 88,89%

УСЛОВИ: Кандидат 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 стручних 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, 13/2018, 
11/2019 и 2/20). Члан 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања прописује 
усклове за пријем у радни однос, односно да у 
радни однос у установи може да буде примље-
но 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 осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-

народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1. овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тач. 1), 3)- 5) овог чла-
на 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 система обра-
зовања 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, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинуј 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 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 нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета.  Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
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 и 2/20) прописани су 
степен и врста образовања за извођење наста-
ве и других облика образовно-васпитног рада 
на радном месту наставник математике, и то: 
професор математике, дипломирани матема-
тичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику, дипло-
мирани математичар - информатичар, профе-
сор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, про-
фесор информатике - математике, дипломи-
рани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике - мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор математике, дипломирани математичар 
- теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар, дипломирани математичар – механичар, 
мастер професор предметне наставе.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву пријавни фор-
мулар треба да достави: доказ да поседује 
одговарајуће образовање (оверену фотоко-
пију дипломе или уверења), да је држављанин 
Републике Србије (уверење о држављанству РС 
- оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
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фотокопија), доказ да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење из МУП-а- не старије од шест месеци - 
оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад, односно српски језик 
(диплома издата и стечена на српском јези-
ку или уверење одговарајуће високошколске 
установе да је лице положило испит из српс-
ког језика са методиком оригинал или оверена 
фотокопија). Напомена: доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке 
о радном месту на које кандидат конкурише 
и податке о кандидату (име и презиме, адре-
са пребивалишта односно боравишта, контакт 
телефон кандидата, адреса електронске поште 
ако је кандидат поседује). Пријаве са докази-
ма доставити у року 8 дана од дана оглаша-
вања у публикацији „Послови”. Пријаве доста-
вити непосредно или путем поште на адресу: 
ОШ „Бранко Радичевић” Панчево, Владимира 
Жестића 21, са назнаком „За конкурс”. Након 
истека рока за достављање пријаве није могуће 
доставити доказе о испуњености услова. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ПИРОТ

ШОСО „МЛАДОСТ” 
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Дефектолог - наставник у посебним 
условима 

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту дефе-
ктолога - наставника у посебним условима 
може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: да има стечено одговарајуће 
високо образовање из члана 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања на 
Факултету за специјалну едукацију и рехаби-
литацију - студијски програм специјална еду-
кација и рехабилитација особа са тешкоћама 
у менталном развоју, односно дефектолошком 
факултету – смер олигофренолошки: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та, (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (лице из ове подтач-
ке такође мора да има 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. септем-
бра 2005. године; да има стечено одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи за уче-
нике са сметњама у развоју и инвалидитетом 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
број 17/2018).

Стручни сарадник - психолог у 
посебним условима 

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту струч-
ног сарадника - психолога у посебним условима 
може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: да има стечено одговарајуће 
високо образовање из члана 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, као и 
стечено одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом и то: професор психоло-
гије, дипломирани психолог – општи смер или 
смер школске психологије, дипломирани школ-
ски психолог – педагог, дипломирани школско – 
клинички психолог, дипломирани психолог, мас-
тер психолог и дипломирани психолог – мастер.

Наставник енглеског језика у 
посебним условима 

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту 
Наставника енглеског језика у посебним услови-
ма може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: да има стечено одговарајуће 
високо образовање из члана 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, као и 
стечено одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом и то: професор енглеског 
језика, дипломирани филолог, односно профе-
сор језика и књижевности, мастер филолог и 
мастер професор језика и књижевности. Поред 
одговарајуће стручне спреме, кандидат мора 
поседовати одговарајућу оспособљеност за рад 
са ученицима са сметњама у развоју и инвали-
дитетом.

Наставник француског језика у 
посебним условима

са непуним радним временом  
(77,78% норме)

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту 
наставника француског језика у посебним 
условима може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: да има стечено 
одговарајуће високо образовање из члана 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања, као и стечено одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи за учени-
ке са сметњама у развоју и инвалидитетом и 
то: професор француског језика, дипломира-
ни филолог, односно професор језика и књи-
жевности, мастер филолог и мастер професор 
језика и књижевности. Поред одговарајуће 
стручне спреме, кандидат мора поседовати 
одговарајућу оспособљеност за рад са учени-
цима са сметњама у развоју и инвалидитетом.

ОСТАЛО: Поред стеченог одговарајућег високог 
образовања сви кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања: 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара 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 и да 
знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно – васпитни рад. Уз пријавни фор-
мулар који кандидати попуњавају на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те и достављају га школи у штампаној форми, 
кандидати треба да приложе: оверен препис / 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, односно извод из матичне књиге 
рођених) - оригинал или оверену фотокопију не 
старију од 6 месеци; доказ о знању српског јези-
ка и језика на којем се изводи образовно – вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику); доказ о нео-
суђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања - оригинал или оверену фотокопију 
не старију од 6 месеци; потврду о обучености 
за рад са ученицима ометеним у развоју - ори-
гинал или оверену фотокопију не старију од 6 
месеци (само кандидати на радним местима под 
редним бројем 3. и 4.). Одговарајуће Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Решење о избору кандидата доноси кон-
курсна комисија, коју именује директор школе, 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима, а затим се оглашава на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
када постане коначно. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
и преко телефона број: 010/312-622. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на адре-
су: ШОСО „Младост”, Косте Абрашевића 40, 
18300 Пирот.

ШОСО „МЛАДОСТ” ПИРОТ
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Медицинска сестра - техничар у 
посебним условима 

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту меди-
цинске сестре - техничара у посебним условима 
може бити примљен кандидат који испуњава 
услове из члана 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и то: да има сте-
чено одговарајуће образовање (средње образо-
вање у трајању од четири године) предвиђено 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, број 17/2018) и положен 
стручни испит у области медицинских наука; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
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за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са Законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије 
и да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно – васпитни рад. Уз пријавни фор-
мулар који кандидати попуњавају на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те и достављају га школи у штампаној форми, 
кандидати треба да приложе: оверен препис / 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, односно извод из матичне књи-
ге рођених) - оригинал или оверену фотокопију 
не старију од 6 месеци; доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно - васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања 
- оригинал или оверену фотокопију не старију 
од 6 месеци; * уверење о положеном стручном 
испиту у области медицинских наука - оригинал 
или оверену фотокопију не старију од 6 месе-
ци. Одговарајуће лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Решење 
о избору кандидата доноси онкурсна комисија, 
коју именује директор Школе, у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима, 
а затим се оглашава на званичној интернет 
страници Министарства просвете, када постане 
коначно. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и преко теле-
фона број: 010/312-622. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на адресу: ШОСО 
„Младост”, Косте Абрашевића 40, 18300 Пирот.

ПОЖАРEВАЦ

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

Спремачица у школи

Домар/мајстор одржавања у школи

Наставник стручних предмета 
прехрамбене струке

Васпитач у дому ученика

Спремачица у дому ученика

Возач - руковалац пољопривредне 
механизације

Помоћни радник - радник у школској 
радионици, узгајивач домаћих 

животиња

Магационер - економ

Наставник предметне наставе - 
подручје пољопривреда  

(сточарска група предмета)
85% радног времена

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, и то: 
за радно место наставник стручних предмета 
ветеринарске струке (два извршиоца): високо 
образовање прописано чланом 140. став 1. и 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник Републике Србије”, 
број 88/2017 и 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), 
као и врста образовања прописана Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Пољоприв-
реда, производња и прерада хране („Службе-
ни гласник РС - Просветни преглед”, бр. 5/205, 
10/2016, 2/2017 и 13/2018). За радно место 
спремачица у школи, завршено основно обра-
зовање. За радно место домар/мајстор одрж-
вања у школи: завршено средње образовање 
у трајању од три или четири године, врста 
образовања: грађевинска струка, машинска 
струка, столарска струка или слично. За рад-
но место наставник стручних предмета пре-
храмбене струке: високо образовање прописа-
но 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 степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада пољопривреда, про-
изводња и прерада хране („Службени гласник 
РС - Просветни преглед”, бр. 5/205, 10/2016, 
2/2017 и 13/2018). За радно место васпитач 
у дому ученика: високо образовање прописа-
но 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 општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 
13/2016-испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 
7/2019). За радно место спремачица у дому уче-
ника: завршено основно образовање. За рад-
но место возач - руковалац пољопривредном 
механизацијом: средње образовање у трајању 
од три или четири године, врста образовања: 
руковалац пољопривредне технике, рукова-
лац - мехничар пољопривредне технике, возач, 
пољопривредни техничар, техничар пољоприв-
редне технике. За радно место помоћни рад-
ник - радник у школској радионици, узгајивач 
домаћих животиња: завршено основно обра-
зовање. За радно место магационер/економ: 
завршено средње образовање у трајању од три 
или четири године, све врсте образовања. За 
радно место наставник предметне наставе под-
ручја пољопривреде-сточарска група предме-
та(85% радног времена): 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 прописана Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада пољоприв-
реда, производња и прерада хране („Службе-
ни гласник РС - Просветни преглед”, бр. 5/205, 
10/2016, 2/2017 и 13/2018). 2) психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3) неосуђиваност 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 саобраћаја и против човечности и дру-

гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за лице није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 1) држављанство 
Републике Србије; 2) познавање српског јези-
ка. Кандидат уз попуњен пријавни формулар 
који преузима са званичне интернет странице 
Министарства, просвете, науке и технолошког 
развоја, доставља још и: 1) кратку биографију; 
2) оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; 3) уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију), 4) уверење 
из казнене евиденције 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 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, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. 5) Уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику, у 
обавези је да достави доказ о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Лекарско уврење о 
психичкој, физичкој 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”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Пријаве послати на адресу: 
Пољопривредна школа са домом ученика „Соња 
Маринковић” Пожаревац, Илије Бирчанина 70, 
са назнаком „За конкурс”. Ближе 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.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

1. Наставник математике
са 60% радног времена

2. Наставник физике
са 80% радног времена

3. Наставник историје
са 69,10% радног времена

4. Наставник српског језика и 
књижевности ФООО

са 70% радног времена

5. Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати за сва наведена радна мес-
та 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 тума-
чење), треба да испуњавају и посебне услове 
предвиђене чланом 139. став 1. тачка 1), 2), 
3), 4) и 5) и чланом 140 став 1. и 2.Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
Закони, 10/19 и 6/20), услове из Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник Републике Србије - Просветни глас-
ник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
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11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 
2/2020) и посебне услове из Правилника о 
организацији рада и систематизацији радних 
места у ОШ „Свети Сава” у Пожаревцу: 1. да 
имају одговарајуће образовање из члана 140. 
став 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања(„Службени гласник Репу-
блике Србије” број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020): висо-
ко образовање за наставника основне школе, 
за педагога и психолога, на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких 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 степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2. да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да нису осуђивани правнос-
нажном 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик - језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад. Кандидати за радна 
места уз пријаву на конкурс треба да доставе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању 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 поли-
цијске управе да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 
139. став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика (подносе само 
кандидати који су стекли одговарајуће обра-
зовање на другом језику); кратку радну био-
графију (CV) са обавезним навођењем адресе 
становања и броја телефона; попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет старнице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју ће извршити 
Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, а пре доношења 
одлуке о избору кандидати биће позвани на 
разговор. Кандидат који буде изабран дужан је 
да пре закључења уговора о раду достави уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности 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 потписану пријаву на 
конкурс са потребном документацијом канди-
дати достављају поштом на адресу: ОШ „Свети 
Сава” Пожаревац, Војске Југославије 18, 12000 
Пожаревац, са назнаком „Конкурс за пријем у 

радни однос на радно место _____(написати за 
које радно место конкуришете)” или предати 
лично у затвореној коверти са свим потребним 
назнакама на наведену адресу у секретаријату 
школе, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 
часова, у року од 8 дана од објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
12308 Орешковица

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запосленог са функције преко 60 дана, а 
најкасније до 05.10.2022. године

УСЛОВИ: Рок за пријављивање на оглас је осам 
дана од дана објављивања огласа. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Конкурс ће спровести конкурсна комисија. 
Лице које се прима у радни однос у школи мора 
да испуњава посебне услове прописане чла-
ном 120 Закона да: има одговарајуће образо-
вање; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела 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 дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије - зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Сви наведени 
услови доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Ради бржег 
и економичнијег прибављања доказа о испуње-
ности услова за пријем у радни однос, Законом 
се прописује, да кандидат, одмах уз пријаву за 
пријем у радни однос, доставља доказ о образо-
вању и знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад и доказ о држављанству. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду, однос-
но после спроведеног поступка пријема у радни 
однос, а доказ о некажњавању прибавља шко-
ла. Наведени услови захтевају се за сва лица 
која се примају у радни однос у школи, однос-
но за све запослене у школи у току рада. Сва-
ком запосленом престаје радни однос, ако се у 
току рада у школи утврди да не испуњава про-
писане услове или ако одбије да се, на захтев 
директора, подвргне лекарском прегледу, који 
се врши у надлежној здравственој установи. 
За заснивање радног односа у школи, канди-
дат, поред наведених Законских услова, треба 
да испуњава и услове утврђене правилником о 
организацији и систематизацији послова школе. 
Наведеним правилником се утврђују организа-
циони делови у школи, врста послова, врста и 
степен стручне спреме и посебни услови за рад 
на одговарајућим пословима (чл. 24. Закона о 
раду и чл. 4. Колективног уговора). Образло-
жење: Чланом 155. став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања прописа-
но је да се радни однос на одређено време у 
установи заснива на основу конкурса спрове-
деног на начин за заснивање радног односа 
на неодређено време, а ставом 2. тачка 1. да 
установа може да прими прими у радни однос 
на одређено време лице ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, то је директор школе 
применом члана 154. став 1. и став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања, а 
ради пријема у радни однос наставника разред-
не наставе са 100% радног времена, ради заме-
не одсутног запосленог одлучио као у изреци 
ове одлуке.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
12308 Орешковица

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Рок за пријављивање на оглас је 
осам дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Конкурс ће спровести конкурсна комисија. 
Лице које се прима у радни однос у школи мора 
да испуњава посебне услове прописане чла-
ном 120. Закона да: има одговарајуће образо-
вање; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела 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 дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије - зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Сви наведени 
услови доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Ради бржег 
и економичнијег прибављања доказа о испуње-
ности услова за пријем у радни однос, Законом 
се прописује, да кандидат, одмах уз пријаву за 
пријем у радни однос, доставља доказ о образо-
вању и знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад и доказ о држављанству. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, дос-
тавља се пре закључења уговора о раду, однос-
но после спроведеног поступка пријема у радни 
однос, а доказ о некажњавању прибавља шко-
ла. Наведени услови захтевају се за сва лица 
која се примају у радни однос у школи, однос-
но за све запослене у школи у току рада. Сва-
ком запосленом престаје радни однос, ако се у 
току рада у школи утврди да не испуњава про-
писане услове или ако одбије да се, на захтев 
директора, подвргне лекарском прегледу, који 
се врши у надлежној здравственој установи. 
За заснивање радног односа у школи, канди-
дат, поред наведених законских услова, треба 
да испуњава и услове утврђене правилником о 
организацији и систематизацији послова школе. 
Наведеним правилником се утврђују организа-
циони делови у школи, врста послова, врста и 
степен стручне спреме и посебни услови за рад 
на одговарајућим пословима (чл. 24. Закона о 
раду и чл. 4. Колективног уговора).

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 5

Организатор практичне наставе

УСЛОВИ: ускладу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови”. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
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науке и технолошког развоја и одштампани 
пријавни формулар са потребном документа-
цијом достављају установи. Уз пријаву канди-
дати дужни су да доставе и следећу докумен-
тацију: 1. пријавни формулар (попуњава се на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја); 2. 
оригинал или оверену фотокопију дипломе; 3. 
уверење о држављанству; 4. извод из матичне 
књиге рођених; 5. да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученици-
ма (што се доказује пре закључења уговора о 
раду), 6. уверење да нису осуђивани правос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (доказ 
доставља кандидат уз конкурсну документа-
цију, а прибавља га код надлежне полицијске 
управе); 7. доказ да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; 
напред наведено образовање наставник, васпи-
тач 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; 8. да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на адре-
су: Политехничка школа, Улица Јована Шерба-
новића 5, Пожаревац. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
12308 Орешковица

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Рок за пријављивање на оглас је осам 
дана од дана објављивања огласа. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Лице које се прима у радни однос у школи 
мора да испуњава посебне услове прописа-
не чланом 120. Закона: да има одговарајуће 
образовање; 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије, зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Сви наведени 
услови доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Ради бржег 
и економичнијег прибављања доказа о испуње-
ности услова за пријем у радни однос, Законом 
се прописује, да кандидат, одмах уз пријаву за 
пријем у радни однос, доставља доказ о образо-
вању и знању језика на коме се остварује обра-
зовноваспитни рад и доказ о држављанству. 

Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, дос-
тавља се пре закључења уговора о раду, однос-
но после спроведеног поступка пријема у радни 
однос, а доказ о не кажњавању прибавља шко-
ла. Наведени услови захтевају се за сва лица 
која се примају у радни однос у школи, однос-
но за све запослене у школи у току рада. Сва-
ком запосленом престаје радни однос, ако се у 
току рада у школи утврди да не испуњава про-
писане услове или ако одбије да се, на захтев 
директора, подвргне лекарском прегледу, који 
се врши у надлежној здравственој установи. 
За заснивање радног односа у школи, канди-
дат, поред наведених Законских услова, треба 
да испуњава и услове утврђене правилником о 
организацији и систематизацији послова школе. 
Наведеним правилником се утврђују организа-
циони делови у школи, врста послова, врста и 
степен стручне спреме и посебни услови за рад 
на одговарајућим пословима (чл. 24. Закона о 
раду и чл. 4. Колективног уговора).

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник физике
са 57% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, саглас-
но чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, следеће услове: 1. 
да има одговарајуће образовање прописано 
Законом и Правилником којим се прописује сте-
пен и врста образовања наставника и стручног 
сарадника у основној школи; доказ: уверење 
- диплома о одговарајућој стручној спреми (са 
додатком дипломи уколико је издат уз дипло-
му); 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; доказ: 
лекарско уверење; 3. да није осуђиван правос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; докази: 
1. уверење суда и 2. уверење МУП-а; 4. да има 
држављанство Републике Србије; доказ: уве-
рење надлежног органа; 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад; услови из става 1. овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се током рада. Докази о испуњености 
услова из става 1. тачке 1), 3)-5) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Наставник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена који комбинују 
целине и одговарајуће научне,односно струч-
не областиили области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање, до 10.септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог 

степена из научне,односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно,наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију у овереној копији, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Молбе слати на адресу: Основна школа 
„Јован Цвијић”, 12208 Костолац, Првомајска 1. 
Обавезно назначити на коверти „За конкурс за 
физику”.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, саглас-
но чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, следеће услове: 1. 
да има одговарајуће образовање прописано 
Законом и Правилником којим се прописује сте-
пен и врста образовања наставника и стручног 
сарадника у основној школи; доказ: уверење 
- диплома о одговарајућој стручној спреми (са 
додатком дипломи уколико је издат уз дипло-
му); 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; доказ: 
лекарско уверење; 3. да није осуђиван правос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; докази: 
1. уверење суда и 2. уверење МУП-а; 4. да има 
држављанство Републике Србије; доказ: уве-
рење надлежног органа; 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад; услови из става 1.овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се током рада. Докази о испуњености 
услова из става 1. тачке 1), 3)-5) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Наставник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена који комбинују 
целине и одговарајуће научне,односно струч-
не областиили области педагошких наука; (2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање, до 10.септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне,односно стручне области за 
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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 образовањем. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију у овереној копији, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Молбе слати на адресу: Основна школа „Јован 
Цвијић”, 12208 Костолац, Првомајска 1. Обавез-
но назначити на коверти „За конкурс за физич-
ко васпитање”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МОРАВСКИ ЦВЕТ”

12374 Жабари, Драгослава Весића 12
тел. 012/250-171

Васпитач
ради замене запосленог на одређено 

време, а најкасније до 29.03.2024. 
године

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које: 1. има одговарајуће 
образовање – на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем. 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у 
обавези да приложи: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању ,уверење из суда да 
против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 месе-
ци); оригинал/оверена фотокопија уверења 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, (не старије од 6 месеци); 
лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија,пријаву на конкурс са радном 

биографијом. Доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад дос-
тавља само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и одштампани 
формулар заједно са пријавом на конкурс и 
комплетном документацијом доставља лично 
или поштом на адресу: ПУ „Моравски цвет”, 
Драгослава Весића 12, 12374 Жабари, са наз-
наком „За конкурс „. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови” коју издаје Национална служба 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве на конкурс се неће узети у разматрање. 
Ближе информације могу се добити лично или 
позивом на телефон 012/250-171.

ОСНОВНА ШКОЛА
„УГРИН БРАНКОВИЋ”

12240 Кучево, Вука Караџића бб

1. Наставник математике
2 извршиоца

2. Наставник руског језика 

3. Наставник енглеског језика

4. Стручни сарадник - педагог

5. Наставник математике 
са 80% радног времена

2 извршиоца 

6. Чистачица
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Услови за радна места од 1-5: Кан-
дидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140 и 142. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
27/2018 - др. закони и 6/2020) и то: одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140. и 142. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. 
закони и 6/2020), као и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019) за горе наведена рад-
на места наставника и стручног сарадника-пе-
дагога; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије и да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 
142. Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-

ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Услови за радно место под 6 (чистачица): Кан-
дидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане Законом о раду („Службени гласник РС”, 
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/14, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично 
тумачење), као и посебне услове прописа-
не чл. 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 
- др. закони и 6/2020); основно образовање и 
васпитање (1. степен стручне спреме, заврше-
на основна школа); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар за званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни 
однос у установама образовања и васпитања), 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз попуњен и одштампан пријавни формулар, 
кандидати достављају следећу документацију: 
од стране кандидата потписану пријаву на кон-
курс са кратком биографијом (за сва радна мес-
та); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију - не старије од 6 месе-
ци (за сва радна места)); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију– не старије од 6 месеци – (за сва 
радна места)); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању (за радна места настав-
ник и стручни сарадник); лица која су стекла 
звање мастер достављају још и оверену фото-
копију дипломе којом потврђују да имају завр-
шене основне акадамске студије студијског 
програма (за радна места наставник и стручни 
сарадник); доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина (потврду високошколске установе о броју 
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу 
или доказ о положеним испитима из педаго-
гије и психологије (за радна места наставник 
и стручни сарадник); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном завршном 
испиту и сведочанства о завршеном осмом раз-
реду или сведочанства о завршеном основном 
образовању и васпитању (за радно место чис-
тачица) уверење МУП-а из казнене евиденције 
– доказ о неосуђиваности са правним последи-
цама у смислу одредбе чл. 139. став 1. тачка 
3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци (за сва радна места)); 
доказ о знању језика на којем изводи образов-
но-васпитни рад у школи се доставља уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; доказ представља потврда одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду (лекарско уверење). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
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са. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са 
непотпуном документацијом и копијама доку-
мената која нису оверена од стране надлеж-
ног органа, неће бити узете у разматрање. 
Пријаве, у затвореној коверти, предати или 
путем поште доставити на адресу школе: „ОШ 
„Угрин Бранковић”, Вука Караџића бб, 12240 
Кучево - са назнаком „За конкурс за радно 
место___________________”. Контакт телефон: 
012/850-131. Образложење: Одредбом члана 
126. став 1. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 
- др. закони и 6/2020), прописано је да је дирек-
тор одговоран за законитост рада и за успеш-
но обављање делатности установе. Одредбама 
члана 154. став 1. и 2. истог закона, прописано 
је да се пријем у радни однос на неодређено 
време врши на основу конкурса који расписује 
директор, као и да директор доноси одлуку о 
расписивању конкурса. Закључцима Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 бројеви: 112-689/2020 од 
31.01.2020. године, 112-998/2020 од 07.02.2020. 
године и 112-1530/2020 од 21.02.2020. године, 
дата је сагласност за пријем у радни однос на 
неодређено време ради попуњавања слобод-
них, односно упражњених радних места према 
табеларним прегледима који се налазе у при-
логу ових закључака и чине њихов саставни 
део. У закључцима је под тачком 2. наведе-
но да сагласност из ових закључака може да 
се реализује само под условом да корисници 
јавних средстава имају обезбеђена средства у 
2020. години. Корисници јавних средстава не 
могу на основу сагласности тражити додатна 
средства. Радна подгрупа Школске управе у 
Пожаревцу за праћење ангажовања запосле-
них, дала је сагласности под бројевима 424-
614-128/55/2019-15 од 07.02.2020. године, 424-
614-128/58/2019-15 од 14.02.2020. године и 
424-614-128/66/2019-15 од 26.02.2020. године 
за расписивање конкурса на неодређено време 
са пуним радним временом ради попуњавања 
радних места у основним и средњим школа-
ма упражњених пре 31. децембра 2015. годи-
не и од 1. јануара 2016. године до 31.12.2017. 
године, као и за расписивање конкурса на 
неодређено време за попуњавање радних 
места са непуним радним временом са 60% и 
више ангажовања, упражњених до 31. децем-
бра 2017. године. На основу наведених закон-
ских одредаба, исказаних потреба и добије-
них сагласности и то како у напред наведеним 
Закључцима Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 и 
сагласностима Радне подгрупе Школске управе 
у Пожаревцу за праћење ангажовања запосле-
них, директор школе донео је одлуку о расписи-
вању конкурса за предметна радна места.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Штаваљ

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава следеће услове: 
1) да има одговарајуће високо образовање, сте-
чено: (1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дијама другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-

нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, уз које 
кандидат мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та; или (2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, 2) да има дозволу за рад настав-
ника, 3) да има положен испит за директора 
школе (лиценцу директора), изабрани директор 
који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност, а ако не положи испит за 
директора у року од две године од дана сту-
пања на дужност, престаје дужност директора; 
4) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 5) да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 7) да има држављанство Репу-
блике Србије; 8) да зна српски језик (на том 
језику се остварује образовно-васпитни раду 
школи), 9) да има најмање осам година рада 
у образовно-васпитној установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: доказ да има одговарајуће образо-
вање (оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању), оверену фотокопију дозволе за 
рад наставника, оверену фотокопију лиценце 
за директора школе (ако је поседује), доказ да 
није осуђиван правоснажном пресудом за дела 
из тачке 5) овог конкурса, доказ о држављан-
ству Републике Србије, доказ о знању српског 
језика, потврду о дужини рада у образовно-вас-
питној установи на пословима образовања и 
васпитања, доказе о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора у свом раду (извештај про-
светног саветника), остале податке које сматра 
корисним у циљу свог избора (преглед кретања 
у служби, друге доказе о сопственим стручним 
и организационим способностима). Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Пријаву на 
конкурс заједно са документацијом заинтере-
совано лице доставља школи на адресу ОШ 
„Бранко Радичевић” Штаваљ, Ново насеље бб, 
36311 Штаваљ. Конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања у листу „Послови”. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на телефон бр 020/5751-410.

ОШ „СВЕТИ САВА”
Баре, Сјеница 

Наставник српског језика

Наставник технике и технологије и 
информатике

са 60% радног времена

Домар - мајстор одржавања

Помоћни радник - чистач
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет старнице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 
се објављује у недељном листу „Послови” при 
Националној служби за запошљавање. Канди-
дати за расписана радна места наставника тре-
ба да испуњавају следеће услове: VII/1 степен 
стручне спреме, високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, члан 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020). Поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/19), 
кандидати треба да испуњавају и услове про-
писане чланом 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/2017, 27/2018. - др. закон,10/2019 
и 6/2020) а то су: 1. одговарајуће образовање, 
2. психичка, физичка и здрваствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за крвична дела из групе кривичних дела про-
тив полен слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: биогра-
фију (CV), доказ о одговарајућем образовању 
(оверену копију дипломе), уверење о неосуђи-
ваности (оригинал, не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, држављан-
ство (оверена копија или оригинал не старији 
од 6 месеци). Доказ о знању српског језика 
достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. 
Доказ о здравственој способности достављају 
пре потписвања уговора. За радно место дома-
ра - мајстора одржавања треба да поседује 
средњу стручну спреме и за радно место помоћ-
ног радника - чистачица - први степен струч-
не спреме - основна школа. Кандидат треба да 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће 
образовање у складу са Законом и то: 1) да 
има завршену средњу школу за место домара - 
мајстора одржавања и основну школу за радно 
место помоћног радника; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну  
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санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик. Кандидати су дужни да прило-
же следећу документацију: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - део Ново на 
сајту), оверену фотокопију дипломе о стече-
ној 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 (уве-
рење из казнене евиденције МУП-а Републике 
Србије надлежне полицијске управе), кратку 
биографију - CV, лекарско уверење (прилаже 
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду), доказ о знању срп-
ског језика (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику). Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве на кон-
курс неће бити разматране. Пријаве се подно-
се непосредно или путем поште на наведену 
адресу школе, у затвореној ковери са назнаком 
„За конкурс” и навођењем радног места за које 
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање. Доку-
ментацију слати на адресу: ОШ „Свети Сава”,  
36315 Баре.

ПРОКУПЉЕ

ОШ „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ“
18430 Куршумлија, Топличка 14

тел. 027/381-124, 389-224

Наставник руског језика

УСЛОВИ: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
мастер струковне студије) то: студије другог 
степена из научне,односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или имтердисциплине, мултидисципли-
на, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких 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 способ-
ност за рад са ученицима; да није осуђивано 
правоснажном 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 при-
мања и давања мита,за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе,против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом, утврђено дискри-
митарно понашање, држављанство РС, да зна 
српски језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати дос-
тављају:оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми,оверену копију дозволе за рад, 
односно уверења о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу, уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци, фотокопију извода 
рођених,уверење да није осуђиван-прибавља 
школа и да се против њега не води истрага, 
лекарско уверење, доказ о знању српског јези-
ка (ако образовање није стечено на српском 

језику). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО”
11320 Велика Плана,  

Булевар деспота Стефана 38
тел. 026/514-104

Васпитач
са високом стручном спремом 

2 извршиоца

УСЛОВИ: образовање за васпитача стечено на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и специјалистичке струковне 
студије по прописима који су уређивали високо 
образовање у периоду од 10. септембра 2005. 
године до 07. октобра 2017. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Кандидати 
треба да имају: одговарајуће образовање, пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном 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 при-
мања мита или давања 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 су држављани 
Републике Србије; да знају српски језик (доказ 
- потврду одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио српски језик достављају 
само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар објављен на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним и пот-
писаним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријаву кандидати су дужни да 
приложе следеће доказе: диплому о стручној 
спреми у оригиналу или овереној фотокопији; 
уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци у оригиналу или овереној фотокопији; извод 
из матичне књиге рођених у оригиналу или ове-
реној фотокопији; уверење суда да против кан-
дидата није покренута истрага, односно да се не 
води кривични поступак, не старије од 6 месе-
ци; уверење из казнене евиденције о неосуђи-
ваности и непостојању дискриминаторског пона-
шања, не старије од 6 месеци. Сва приложена 
документација мора бити у оригиналу или фото-
копији, односно препису који морају бити ове-
рени у складу са Законом о оверавању потпи-
са, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, 
број 93/2014 и 22/2015). Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве се могу поднети на адресу: Предшкол-
ска установа „Дечје царство”, Булевар деспота 
Стефана 38, 11320 Велика Плана, са назнаком: 
„За конкурс (не отварати)”, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање.

Васпитач
са вишом стручном спремом

10 извршилаца

УСЛОВИ: образовање за васпитача на студија-
ма првог степена васпитачке струке (основне 
струковне студије, основне академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више 
образовање. Кандидати треба да имају: одго-
варајуће образовање; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања 
мита или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 су 
држављани Републике Србије; да знају српски 
језик (доказ - потврду одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио српски 
језик достављају само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику). Канди-
дати попуњавају пријавни формулар објављен 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним и потписаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Уз пријаву кан-
дидати су дужни да приложе следеће доказе: 
диплому о стручној спреми, у оригиналу или 
овереној фотокопији; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци, у оригиналу или 
овереној фотокопији; извод из матичне књиге 
рођених, у оригиналу или овереној фотокопији; 
уверење суда да против кандидата није покре-
нута истрага, односно да се не води кривични 
поступак, не старије од 6 месеци; уверење из 
казнене евиденције о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторног понашања, не ста-
рије од 6 месеци. Сва приложена документација 
мора бити у оригиналу или фотокопији, однос-
но препису који морају бити оверени у складу 
са Законом о оверавању потписа, рукописа и 
преписа („Службени гласник РС”, број 93/2014 
и 22/2015). Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се могу поднети на адресу: Предшколска уста-
нова „Дечје царство”, Булевар деспота Стефа-
на 38, 11320 Велика Плана, са назнаком: „За 
конкурс (не отварати)”, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање.

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска 
сестра - васпитач. Кандидати треба да имају: 
одговарајуће образовање; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања 
мита или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
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против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 су 
држављани Републике Србије; да знају српски 
језик (доказ - потврду одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио српски 
језик достављају само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику). Канди-
дати попуњавају пријавни формулар објављен 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним и потписаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Уз пријаву кан-
дидати су дужни да приложе следеће доказе: 
диплому о стручној спреми у оригиналу или 
овереној фотокопији; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци, у оригиналу или 
овереној фотокопији; извод из матичне књиге 
рођених, у оригиналу или овереној фотокопији; 
уверење суда да против кандидата није покре-
нута истрага, односно да се не води кривични 
поступак, не старије од 6 месеци; уверење из 
казнене евиденције о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторног понашања, не ста-
рије од 6 месеци. Сва приложена документација 
мора бити у оригиналу или фотокопији, однос-
но препису који морају бити оверени у складу 
са Законом о оверавању потписа, рукописа и 
преписа („Службени гласник РС”, број 93/2014 
и 22/2015). Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се могу поднети на адресу: Предшколска уста-
нова „Дечје царство”, Булевар деспота Стефа-
на 38, 11320 Велика Плана, са назнаком: „За 
конкурс (не отварати)”, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање.

Благајник/ шеф службе  
за помоћно-техничке послове

УСЛОВИ: средње образовање, четврти степен 
стручне спреме економског смера. Кандидати 
треба да имају: одговарајуће образовање; пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном 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 при-
мања мита или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 су 
држављани Републике Србије; да знају српски 
језик (доказ - потврду одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио српски 
језик достављају само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику). Канди-
дати попуњавају пријавни формулар објављен 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним и потписаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Уз пријаву кан-
дидати су дужни да приложе следеће доказе: 
диплому о стручној спреми у оригиналу или 
овереној фотокопији; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци у оригиналу или 
овереној фотокопији; извод из матичне књиге 

рођених у оригиналу или овереној фотокопији; 
уверење суда да против кандидата није покре-
нута истрага, односно да се не води кривични 
поступак, не старије од 6 месеци; уверење из 
казнене евиденције о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторног понашања, не ста-
рије од 6 месеци. Сва приложена документација 
мора бити у оригиналу или фотокопији, однос-
но препису који морају бити оверени у складу 
са Законом о оверавању потписа, рукописа и 
преписа („Службени гласник РС”, број 93/2014 
и 22/2015). Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се могу поднети на адресу: Предшколска уста-
нова „Дечје царство”, Булевар деспота Стефа-
на 38, 11320 Велика Плана, са назнаком: „За 
конкурс (не отварати)”, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање.

Спремачица
8 извршилаца

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати тре-
ба да имају: одговарајуће образовање, психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном 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 при-
мања мита или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 су 
држављани Републике Србије; да знају српски 
језик (доказ - потврду одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио српски 
језик достављају само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику). Канди-
дати попуњавају пријавни формулар објављен 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним и потписаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Уз пријаву кан-
дидати су дужни да приложе следеће доказе: 
диплому о стручној спреми, у оригиналу или 
овереној фотокопији; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци, у оригиналу или 
овереној фотокопији; извод из матичне књиге 
рођених у оригиналу или овереној фотокопији; 
уверење суда да против кандидата није покре-
нута истрага, односно да се не води кривични 
поступак, не старије од 6 месеци; уверење из 
казнене евиденције о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторског понашања, не ста-
рије од 6 месеци. Сва приложена документација 
мора бити у оригиналу или фотокопији, однос-
но препису који морају бити оверени у складу 
са Законом о оверавању потписа, рукописа и 
преписа („Службени гласник РС”, број 93/2014 
и 22/2015). Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се могу поднети на адресу: Предшколска уста-
нова „Дечје царство”, Булевар деспота Стефа-
на 38, 11320 Велика Плана, са назнаком: „За 

конкурс (не отварати)”, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11300 Смедерево, Црвене Армије 142 

тел. 026/641-370

Наставник српског језика и 
књижевности

са 61,25% радног ангажовања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1) да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, према прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005; 2) да испуњава услове прописане 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020); 3) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 4) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену 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 којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти треба да доставе: 1) својеручно потписану 
пријаву на конкурс са основним биографским 
подацима; 2) одштампан и попуњен пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту „, 
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE. 
doc; 3) оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о дипломирању; 4) уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотоко-пију); 5) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
6) извод из казнене евиденције као доказ о нео-
суђиваности за горе наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа МУП-а 
(не старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао диплому 
на српском језику, а доказ треба да буде издат 
од стране високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената (оригинал или 
оверена фотокопија). Фотокопије које се под-
носе морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа, у супротном неће се узети у раз-
матрање, као ни непотпуне и неблаговремене 
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Канди-
дат који буде изабран пре закључења уговора 
о раду доставља уверење о здравственој спо-
собности, не старије од шест месеци. Пријаве 
са потребном документацијом доставити лично 
или поштом, на горе наведену адресу школе, са 
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назнаком: „Пријава на конкурс за радно место 
наставника српског језика и књижевности”.

Дефектолог - олигофренопедагог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, према прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005; 2) да 
испуњава услове прописане Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
- Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019 и 2/2020); 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 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 5) да има држављан-
ство Републике Србије; 6) да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати треба да доставе: 1) својеручно 
потписану пријаву на конкурс са основним био-
графским подацима; 2) одштампан и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE. 
doc; 3) оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о дипломирању; 4) уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рену фотоко-пију); 5) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
6) извод из казнене евиденције као доказ о нео-
суђиваности за горе наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа МУП-а 
(не старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао диплому 
на српском језику, а доказ треба да буде издат 
од стране високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената (оригинал или ове-
рена фотокопија). Фотокопије које се подносе 
морају бити оверене од стране надлежног орга-
на, у супротном неће се узети у разматрање, 
као ни 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 послове запошљавања. Кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, 
на горе наведену адресу школе, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за радно место дефектоло-
га - олигофренопедагога”.

Административни радник
са 50% радног ангажовања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
важећим Правилником о организацији и систе-

матизацији послова у школи - завршен IV сте-
пен стручне спреме, односно завршена средња 
економска школа или гимназија.

ОСТАЛО: да кандидати имају: 1) психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 2) 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, 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 достави-
ти: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете; 
потписану пријаву са радном биографијом; 
оверену копију сведочанства или дипломе о 
завршеном средњом образовању 4. степен 
стручне спреме - средња економска школа или 
гимназија; оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије; ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених 
и уверење о неосуђиваности. Доказ о знању 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад је сведочанство или 
диплома о завршеној средњој школи (као што 
је наведено напред) - приликом доказивања 
степена и врсте стручне спреме. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и 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 процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака 
- о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе које су навели у својим 
пријавама. Након обављене психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима, 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та 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 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса. Све пријаве са 
приложеном документацијом предати у секре-
таријату школе од 09.00 до 13.00 часова или 
послати поштом на адресу: Основна школа 
„Бранко Радичевић”, 11300 Смедерево, Црвене 
армије 142.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

Хигијеничар

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да поседује одговарајућу стручну 
спрему у складу са Законом - најмање завршена 
основна школа; да испуњавају услове за пријем 
у радни однос у складу са чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: доказ о поседовању држављан-

ства Републике Србије (уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; формулар за пријаву на кон-
курс. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона:  
026/313-060.

Сервирка

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да поседују одговарајућу стручну 
спрему у складу са Законом, најмање завршену 
основну школу, да испуњавају услове за пријем 
у радни однос у складу са чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; формулар за пријаву на конкурс. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона: 026/313-
060.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево, 16. октобра бб

тел. 026/653-633

Наставник економске групе 
предмета

са непуним радним временом 55%

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломи-
рани економиста, мастер економиста или друго 
према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Економија, право и администрација („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр.16/2015, 
11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019). Кандидати 
треба да испуњавају услове прописане Зако-
ном о раду, услове из члана 139, 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), као и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Економија, право 
и администрација („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 
и 9/2019). 

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спре-
ми, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, уверење да кандидат није 
осуђиван, а за наставника - уверење о поло-
женом стручном испиту за рад у образовању 
или положен испит за лиценцу (осим за лица 
која заснивају радни однос у својству приправ-
ника или на начин утврђен као за приправни-
ке). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. У току трајања поступка одлучивања о 
избору, кандидати за сва радна места који уђу 
у ужи избор дужни су да се подвргну провери 
психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизованих 
поступака, а у складу са чланом 154. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-
др. закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду 
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који утврди школа у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање, о чему ће кандида-
ти бити благовремено обавештени. Кандидат 
мора знати језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. 

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109

тел. 026/4791-203

Наставник ликовне културе
за 25% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
у периоду обављања функције 

директора школе у првом мандату

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 
одговарајуће образовање, у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије (извод из МК 
рођених и уверење о држављанству); да знају 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; обавезно је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства (део „Ново на сајту”), а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Потпуном 
пријавом сматра се својеручно потписана прија-
ва која садржи: попуњени пријавни формулар 
(формулар за пријаву на конкурс), уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци (може и оверен препис/фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених или оверен 
препис/ фотокопија, оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (кандидати за послове наставника, 
стручног сарадника или секретара школе, осим 
приправника и других лица која могу заснова-
ти радни однос без положеног одговарајућег 
испита); доказ о неосуђиваности (уверење из 
МУП-а), доказ о знању српског језика/доказ о 
знању српског језика и језика на којем ће ост-
варивати образовно-васпитни рад код посло-
давца (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику/на срп-
ском језику и на језику на којем ће остварива-
ти образовно-васпитни рад код послодавца), 

уверење (потврда) високошколске установе да 
има образовање из члана 140. ЗОСОВ-а из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је у току студија положио испите 
из педагогије, психологије и методике или има 
положен стручни испит или испит за лиценцу, 
сматра се 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 Европ-
ским системом преноса бодова, али о томе 
мора да пружи одговарајући доказ. Потребно 
је да у пријави кандидати наведу и актуелни 
број фиксног или мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта. Пожељно је доставити и 
радну биографију. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Напомена: документација 
се не враћа кандидатима који доставе прија-
ве. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор. 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 служ-
ба 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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе из става 6. овог члана 
и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Лекарско уверење доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Додатне информације путем телефона: 
026/4791-205, секретар школе. Пријаве се дос-
тављају непосредно или путем поште на адре-
су школе, са назнаком „За конкурс”: ОШ „Иво 
Лола Рибар” Скобаљ, Маршала Тита 109, 11322 
Скобаљ.

СРЕДЊА ШКОЛА  
„ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ”

Смедеревска Паланка

Наставник прехрамбене групе 
предмета

Наставник филозофије
са непуном нормом - 75%

Наставник здравствене неге  
(вежбе и блок настава из предмета  

у подручју рада Здравство и 
социјална заштита)

виша медицинска сестра - техничар и 
др. по Правилнику о врсти и степену 

образовања у подручју рада здравство и 
социјална заштита; претходно стечено 

средње образовање у подручју рада 
Здравство и социјална заштита

2 извршиоца

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће 
образовање (за радно место наставника под 
бројем 1, 2 и 3 у складу са чл. 140. Закона о 

основама система образовања и васпитања а за 
радно место чистачице под бројем 4 - основно 
образовање и васпитање - 1. степен у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Средњој школи „Жикица Дамњано-
вић”, дел. бр. 370. од 20.03.2018.); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну 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. Уз пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, потреб-
но је да кандидат достави: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању за радна места настав-
ника прехрамбене групе предмета, наставника 
филозофије и наставника здравствене неге, а 
за радно место чистачице оверену фотокопију 
сведочанства о завршеном основном образо-
вању и васпитању - основној школи, доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге 
рођених), доказ о неосуђиваности (уверење 
МУП-а), доказ о знању језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли 
на језику на којем се остварује образовно-вас-
питни рад); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, доставља пре закључења 
уговора о раду. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Приложена конкурсна документација се по 
завршетку конкурса не враћа. Пријаве на кон-
курс се могу послати поштом на адресу школе, 
Главашева 81, Смедеревска Паланка или прада-
ти лично у секретаријату школе. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Додатне информације се могу добити 
на тел. школе: 026/310-237.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ” 
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/617-376

Чистачица
са 80,56% радног времена, за рад у 

подручном одељењу школе у Удовицама

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно 
образовање. Кандидат поред општих усло-
ва 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. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20), односно, може 
бити примљен кандидат који на основу наведе-
них прописа испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег образовања; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; извршена пси-
холошка процена способности за рад са децом 
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и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика (језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад); неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и непо-
стојање дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом; 
(члан 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања). Кандидат 
попуњава пријавни формулар који се преузи-
ма на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, доставља школи 
на адресу: Основна школа „Димитрије Дави-
довић” 11300 Смедерево, Анте Протића 3, са 
назнаком „За конкурс - чистачица, за 80,56% 
радног времена у Удовицама”. Рок за пријаву на 
оглас је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: ори-
гинал или оверену фотокопију сведочанства о 
стеченом основном образовању, оригинал или 
оверену фотокопију уверења (не старије од 
6 месеци) Министарства унутрашњих посло-
ва надлежне полицијске управе да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења надлежног суда да се да се против канди-
дата није покренут кривични поступак, односно 
није покренута истрага (не старије од шест 
месеци); оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству - не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матич-
не књиге рођених, потврду одговарајуће школ-
ске установе да је кандидат положио испит 
из српког језика (односи се на кандидате који 
нису образовање стекли на српском језику). 
Пожељно је да кандидат достави радну биогра-
фију (осим лица која први пут заснивају радни 
однос). Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма подноси изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити преко телефона: 026/617-376.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА” 
Велика Плана, Војводе Мишића 3

тел./факс: 026/513- 859

Наставник предметне наставе за 
предмете: Основе анатомије и 

физиологије, Основе дерматологије, 
Хигијена и Прва помоћ
са 50% радног времена

УСЛОВИ: степен и врста образовања наставни-
ка прописани су Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 

и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Личне услуге („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 16/2015) и то: доктор 
медицине. Услови за пријем у радни однос про-
писани чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања: у радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице, под услови-
ма прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречана 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из става 1 тачка 1), 
3), 4), 5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Образовање наставника предметне наставе: 
одговарајуће високо образовање за обављање 
послова наставника прописано је чл. 140. и 142. 
Закона о основама система образовања и вапи-
тања, 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 3) лице из става 1. тачке 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, 4) 
обавезно образовање, за наставнике, из чл. 
140. закона је и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са европ-
ских системом преноса бодова. Наведено обра-
зовање, уколико нема, наставник 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. Докази о испуњености 
услова за пријем у радни однос и обављање 
послова на овом радном месту, прописани чла-
ном 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања из тачке 1), 3), 4), 5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс, учесник конкурса доставља: 
кратку биографију; оригинал или оверену фото-
копију дипломе којом потврђује стручну спрему; 
уколико поседују, оригинал или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту 
за наставника; уколико поседују, оригинал или 
оверену фотокопију исправе којом доказују да 
имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-

гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са европских сис-
темом преноса бодова; оригинал или оверену 
фотокопију уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење МУП-а да лице није осуђивано са прав-
ним последицама у смислу чл. 139. став 1. тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања, (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика на ком се изводи образов-
но васпитни рад (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику) оригинал 
или оверену фотокопију. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Документација се предаје 
или путем поште доставља на адресу: Техничка 
школа „Никола Тесла”, Војводе Мишића 3, 11320 
Велика Плана. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкуса. Неблаговреме-
не пријаве као и пријаве са непотпуном и од 
стране јавног бележника неовереном докумен-
тацијом, неће бити узете у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу можете добити на теле-
фон 026/513-859.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ПОСЕБНО 
МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ „СТЕВАН ХРИСТИЋ”
25260 Апатин, Светог Саве 1

тел. 025/773-388

Наставник клавира

Наставник клавира
91% норме

Наставник солфеђа и теорије

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. и 140. став 1 и 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20), и то: 1) да има одгова-
рајуће образовање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Сл.гласник-Про-
светни гласник”, број: 18/2013, 2/2017, 9/2019 
и 1/2020) и Правилником о организацији и сис-
тематизацији радних места, број: 102/2019 од 
12.09.2019 године; 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 која је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетних лица 
и родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности, као 
и кривично дело давање и примања мита 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи, и то: 1. доказ 
о одговарајућем образовању (оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању); 2. уверење из надлежне службе 
МУП-а, да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела наведена 
у условима за пријем у радни однос не ста-
рије од 6 месеци; 3. уверење о држављанству 
РС не старије од 6 месеци; 4. извод из мати-
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чне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверену фотокопију); 5. уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да 
кандидат поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора. Пријаве доставити лично или поштом 
на адресу: Основна школа за посебно музич-
ко васпитање и образовање „Стеван Христић” 
у Апатину, 25260 Апатин, Светог Саве 1. Рок за 
достављање пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Школа нема обавезу враћања конкурсне 
документације. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на теле-
фон број: 025/773-388.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА АПАТИН

25260 Апатин, Пригревачка 72
тел. 025/772-216

Главни васпитач
у дому ученика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139. и 140. став 1 и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20), и то: 1) да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Сл. гласник - Просветни гласник”, 
број: 11/12 и 15/13) и Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у Техничкој 
школи са домом ученика, од 30.08.2020. годи-
не; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за која је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетних лица и родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности, као и кривично дело 
давање и примања мита; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Додатна знања и други услови: 1) да има поло-
жен испит за дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручних сарадника (лиценцу); 2) да 
има најмање две године радног искуства на 
руководећим пословима у Дому ученика. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs), а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи, и то: 1. доказ о одговарајућем образо-
вању (оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању); 2. уверење 
из надлежне службе МУП-а, да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела наведена у условима за пријем у рад-
ни однос не старије од 6 месеци; 3. уверење 
о држављанству РС, не старије од 6 месеци; 
4. извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверену фотокопију); 
5. уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе; 6) потврду о положеном испиту 
за лиценцу 7) потврду послодавца код ког је 

обављао руководеће послове у дому ученика. 
Доказ да кандидат поседује психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора. Пријаве доставити лич-
но или поштом на адресу: Техничка школа са 
домом ученика, 25260 Апатин, Пригревачка 72. 
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Школа нема обавезу враћања 
конкурсне документације. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
на телефон број: 025/772-216.

Рецепционер
у дому ученика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и то: 
1) да има одговарајуће образовање, 4. степен 
стручне спреме у складу са Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Техничкој 
школи са домом ученика, од 30.08.2020. годи-
не; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за која је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетних лица и родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности, као и кривично дело 
давање и примања мита; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 6) 
да има најмање две године радног искуства на 
пословима рецепционара у дому ученика. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 
а потребну документацију заједно са отштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи, и 
то: 1. доказ о одговарајућем образовању (ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању); 2. уверење из надлежне 
службе МУП-а, да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела наведе-
на у условима за пријем у радни однос не ста-
рије од 6 месеци; 3. уверење о држављанству 
РС не старије од 6 месеци; 4. извод из матичне 
књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверену фотокопију); 5. уколико кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе; 6. потврда 
послодавца код ког је обављао послове рецеп-
ционара у дому ученика. Доказ да кандидат 
поседује психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора. 
Пријаве доставити лично или поштом на адресу: 
Техничка школа са домом ученика, 25260 Апа-
тин, Пригревачка 72. Рок за достављање прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Школа нема оба-
везу враћања конкурсне документације. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на телефон број: 025/772-216.

Мајстор одржавања - домар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и 
то: 1) да има одговарајуће образовање, IV сте-
пена стручне спреме, металске струке, у скла-
ду са Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Техничкој школи са домом 
ученика, од 30.08.2020. године; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
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 
малолетних лица и родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности, као и кривично дело давање и при-
мања мита; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 6) да има 
десет година радног искуства на датим посло-
вима. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs), а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи, и то: 1. доказ о одговарајућем 
образовању (оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању); 2. уве-
рење из надлежне службе МУП-а, да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима за пријем у 
радни однос не старије од 6 месеци; 3. уверење 
о држављанству РС не старије од 6 месеци; 4. 
извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверену фотокопију); 5. уколи-
ко кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. 6) потврду послодавца код ког је обављао 
послове датог радног места. Доказ да кандидат 
поседује психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора. 
Пријаве доставити лично или поштом на адре-
су: Техничка школа са домом ученика, 25260 
Апатин, Пригревачка 72. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Школа 
нема обавезу враћања конкурсне документа-
ције. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на телефон број: 
025/772-216.

Кувар
у дому ученика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и 
то: 1) да има одговарајуће образовање, III сте-
пен стручне спреме, угоститељске струке, смер 
куварски, у складу са Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у Техничкој 
школи са домом ученика, од 30.08.2020. годи-
не; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за која је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетних лица и родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности, као и кривично дело давање 
и примања мита 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик на коме се 
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остварује образовно-васпитни рад; 6) да има 
десет година радног искуства на датим посло-
вима. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs), а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи, и то: 1. доказ о одговарајућем 
образовању (оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању); 2. уверење 
из надлежне службе МУП-а, да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела наведена у условима за пријем у рад-
ни однос не старије од 6 месеци; 3. уверење о 
држављанству РС, не старије од 6 месеци; 4. 
извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверену фотокопију); 5. уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе; 6. 
потврду послодавца код ког је обављао послове 
кувара. Доказ да кандидат поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора. Пријаве доставити 
лично или поштом на адресу: Техничка школа 
са домом ученика, 25260 Апатин, Пригревачка 
72. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Школа нема обавезу враћања 
конкурсне документације. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
на телефон број: 025/772-216.

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и 
то: 1) да има одговарајуће образовање, завр-
шена основна школа, у складу са Правилни-
ком о организацији и систематизацији посло-
ва у Техничкој школи са домом ученика, од 
30.08.2020. године; 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 која је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетних лица 
и родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности, 
као и кривично дело давање и примања мита; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6) да има најмање једну 
године радног искуства на пословима чиста-
чице. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs), а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи, и то: 1. доказ о одговарајућем 
образовању (оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању); 2. уве-
рење из надлежне службе МУП-а, да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима за пријем 
у радни однос не старије од 6 месеци; 3. уве-
рење о држављанству РС, не старије од 6 месе-
ци; 4. извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверену фотокопију); 
5. уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе; 6. потврду послодавца код ког је 

обављао послове чистачице. Доказ да кандидат 
поседује психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора. 
Пријаве доставити лично или поштом на адре-
су: Техничка школа са домом ученика, 25260 
Апатин, Пригревачка 72. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Школа 
нема обавезу враћања конкурсне документа-
ције. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на телефон број: 
025/772-216.

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

25250 Оџаци, Сомборска 18
тел. 025/5742-434, 025/546-166

факс: 025/5742-043
e-mail: gimekjjzmaj@mts.rs

Наставник биолошке групе предмета
за 62,85% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, као и услове пред-
виђене чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: 1) да има одго-
варајуће образовање предвиђено Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији („Службени гласник РС - Про-
светни гласник” број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018); 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и техноплошког развоја, кан-
дидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
и то: диплому о стеченом образовању; уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци; уве-
рење о неосуђиваности не старије од 6 месе-
ци; личну биографију - CV; лекарско уверење 
да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Сви наведени документи морају 
бити оригинал или оверена копија. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија 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 кандидатима биће 

обављен у просторијама Гимназије и економске 
школе „Јован Јовановић Змај” у Оџацима, Сом-
борска 18. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса се предају на адресу: Гимна-
зија и економска школа „Јован Јовановић Змај” 
у Оџацима, Сомборска 18, 25250 Оџаци. Прија-
ве се предају у затвореној коверти, са назнаком 
„За конкурс за пријем у радни однос на радно 
место наставника биолошке групе предмета”.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
25000 Сомбор, Подгоричка 7

тел 025/432-810, 415-699

Наставник предметне наставе - 
ликовна група предмета 
са 57,28% радног времена

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме
за 50% радног времена

УСЛОВИ: услови за оба радна места: 1. посе-
довање одговарајућег образовања из члана 
139., 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18 др. зак.,10/19 и 6/20) и: - за радно место 
наставника предметне наставе - ликовне групе 
предмета има одговарајуће образовање из чла-
на 140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18 др. зак., 10/19 и 6/20), члана 2. 
тачка 18. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предме-
та, стучних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник” 
бр. 8/15, 11/16, 13/16-исп., 13/16, 2/17, 13/18, 
7/19 и 2/20)), члана 3. тачка 5) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада текстилство и 
кожарство („Сл. гласник РС-Просветни гласник” 
бр. 8/15, 19/15, 2/17, 7/17 и 9/19) и члана 3. 
тачка 8) Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада личне услуге („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 16/15); за радно место техни-
чар инвестиционог и техничког одржавања 
и одржавања уређаја и опреме има средње 
образовање електротехничке, машинске или 
текстилне струке у четворогодишњем трајању; 
2. психичка, физичка и здравствена способ-
ност 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 најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. држављанство Репу-
блике Србије; 5. да кандидат зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад, у складу 
са чл. 139 ст. 1 тачка 5) и 141. став 7. Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 1. 
биграфију (уколико је кандидат са радним иску-
ством - податке о радном искуству и пословима 
које је обављао); 2. оверену фотокопију дипло-
ме; 3. уверење о држављанству Републике 
Србије - оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци од дана подношења прија-
ве; 4. уверење да кандидат није осуђиван пра-
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воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - не ста-
рије од 6 месеци од дана подношења пријаве; 
5. доказ о познавању српског језика доставља 
кандидат који није стекао диплому на српком 
језику. Пријавни формулар кандидат попуњава 
на званично интернет презентацији Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ниом пријавним формуларом доставља устано-
ви. Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања о избо-
ру наставника и стручног сарадника конкур-
сна комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну проверу психофизичких 
способности за рад са ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Пријаве се примају 
путем поште на адресу Установе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ”
22421 Буђановци, Небојше Јерковића 1

тел. 022/447-214
e-mail: osbudj@mts.rs

Наставник математике
у 1. циклусу Функционалног основног 

образовања одраслих

УСЛОВИ: Сви пријављени кандидати треба да 
испуњавају услове предвиђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020): да имају одго-
варајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице из ове тачке мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Обавезно 
образовање лица из члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања је обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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. Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степе-
ну 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); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да су држављани 
Републике Србије, да знају српски језик и језик 
на коме се одвија образовно-васпитни рад.

Педагог

УСЛОВИ: Сви пријављени кандидати треба да 
испуњавају услове предвиђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- 
др. закони, 10/2019 и 6/2020): да имају одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице из ове тачке мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Обавезно 
образовање лица из члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања је обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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. Степен и врста образовања 
мора бити у складу са Правилником о степе-
ну 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).

Секретар

УСЛОВИ: Сви пријављени кандидати треба да 
испуњавају услове предвиђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020): да имају одго-
варајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), одгова-
рајуће високо образовање из области правних 
наука у складу са чланом 140 Закона о осно-

вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. закони, 
10/2019 и 6/2020) и то: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије): 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 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 полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да су држављани 
Републике Србије, да знају српски језик и језик 
на коме се одвија образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да приложе следеће 
документе: пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; биографију; дипло-
му о стеченом високом образовању; уверење 
о положеном стружном испиту - лиценци (дос-
тављају кандидати који имају положен стручни 
испит); извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; лична карта (очитана 
или фотокопија); уверење да нису осуђивани за 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 закона о осно-
вама система образовања и васпитања; лекар-
ско уверење из члана 139 став 1 тачка 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
кандидат прибавља пре закључења уговора о 
раду; доказ о знању српског језика и језика на 
коме се одвија образовно-васпитни рад дос-
тављају само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику (потребно је приложи-
ти оргинале или оверене фотокопије докумена-
та, не старије од 6 месеци). Пријаве на конкурс 
се достављају поштом или лично на адресу: 
ОШ „Небојша Јерковић”, Небојше Јерковића 1, 
22421 Буђановци са назнаком „Пријава на кон-
курс - назив радног места и проценат радног 
времена”. Тел. за информације 022/447-214. 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у 
листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22400 Рума, Партизанска бб

тел./факс: 022/478-408

Шеф рачуноводства

Спремачица
3 извршиоца

Наставник математике

Наставник куварства  
са практичном наставом

са 70% радног времена

Стручни сарадник психолог

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања уређаја и опреме

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава саглас-
но чл. 139 и 140. Закона следеће услове: 1. да 
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Наука и образовање

има одговарајуће образовање и то: за радно 
место шефа рачуноводста потребно је стече-
но звање дипломирани економиста, на основу 
члана 24. Правилника о организацији и систе-
матизацији послова у Средњој стручној шко-
ли „Бранко Радичевић” у Руми; за радна мес-
та спремачица потребна је завршена основна 
школа, на основу члана 29. Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у Средњој 
стручној школи „Бранко Радичевић” у Руми. За 
радно место наставник математике потребно 
одговарајуће образовање прописано чланом 2. 
тачка 13) Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитча у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020). За рад-
но место наставник куварства са практичном 
наставом потребно је одговарајуће образовање 
прописано чланом 4. тачка 20) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Трговина, угости-
тељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 
2/2017, 13/2018, 2/2020). За радно место струч-
ни сарадник психолог потребно је одгова-
рајуће образовање прописано чланом 4. тачка 
2) Правилника о степену и врсти образовања 
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, 13/2018, 
2/2020). За радно место техничар инвестицио-
ног и техничког одржавања уређаја и опреме 
потребно је завршено средње стручно образо-
вање, на основу члана 28. Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у Средњој 
стручној школи „Бранко Радичевић” у Руми; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, 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 породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик јер 
се на њему остварује обрзовно-васпитни рад. 
Ови услови се доказују приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се током рада. Доказ 
о испуњености услова из тачке 2 прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
су дужни да поднесу уз пријаву на конкурс: 1. 
попуњен формулар за пријаву на конкурс за 
пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања (доступан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs), 2. 
за радна места наставника и стручног сарад-
ника потребна је оверена фотокопија дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању 
или уверења о стеченом одговарујућем висо-
ком образовању, ако диплома није уручена, 
у складу са чланоном 140. Закона. За радно 
место шеф рачуноводства потребна је овере-
на фотокопија дипломе о стеченом високом 
образовању и стручном називу дипломирани 
економиста или уверења о стеченом високом 
образовању, ако диплома није уручена. За 
радно место техничар инвестиционог и тех-
ничког одржавања уређаја и опреме потреб-
на је оверена фотокопија дипломе о стеченом 

средњем стручном образовању. За радна места 
спремачица потребна је оверена фотокопије 
сведочанства о завршеној основној школи; 3. 
уверење о неосуђиваности (оригинал или ове-
рену фотокопију) не старије од 30 дана, 4. уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију) не старије од 6 месеци, 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију) не старије од 6 месеци, 6. овере-
ну копију доказа да зна српски језик (оверена 
копија сведочанства о завршеној основној шко-
ли, дипломе о завршеној средњој школи, вишој 
школи или факултету на српском језику или 
уверење о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове). Лекарско уверење о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду (доставити ново лекарско 
уверење). Напомена: све фотокопије које се 
подносе уз пријаву на конкурс морају бити ове-
рене од стране јавног бележника - нотара. Рок 
за пријављивање од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Пријаве поднете 
по истеку овог рока су неблаговремене и као 
такве неће бити узимане у разматрање. Кон-
курс за пријем у радни однос спроводи Кон-
курсна комисија коју именује директор школе. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, пот-
пуне и уз које су приложени сви докази и који 
испуњавају услове конкурса, а који су изабрани 
у ужи избор, упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака, о чему 
ће кандидати бити обавештени на бројеве теле-
фона које које су навели у својим пријавама. 
Разговор са кандидатима ће се обавити у прос-
торијама школе, с тим што ће се кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на контакт 
адресе, односно контакт телефоне које су наве-
ли у својим пријавама. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом донети лично или 
слати поштом на адресу: Средња стручна шко-
ла „Бранко Радичевић”, Партизанска бб, 22400 
Рума, са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос”. Информације о конкурсу могу се добити 
телефоном на број 022/478-408.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

22320 Инђија, Краља Петра I бр. 124
тел. 022/561-330

Наставник технике и технологије

УСЛОВИ: 1. Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система обраовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и 
то: мора да има одговарајуће образовање за 
наставнике основне школе у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19) 
и то: професор техничког образовања; про-
фесор технике; професор технике и инфор-
матике; професор информатике и техничког 
образовања; професор техничког образовања 
и машинства; професор технике и машинства; 
професор машинства; професор електротехни-
ке; професор техничког образовања и технич-
ког цртања; професор техничког образовања 
и физике; професор физике и основа техни-
ке; професор техничког образовања и хемије; 
дипломирани педагог за физику и општетех-
ничко образовање ОТО; дипломирани профе-
сор физике и основа технике за основну школу; 

професор физике и основа технике за основну 
школу; професор техничког образовања и вас-
питања; професор техничког васпитања и обра-
зовања; професор политехничког образовања 
и васпитања; професор политехничког васпи-
тања 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 технике и 
производње; професор политехнике; професор 
технике и медијатекарства; професор технич-
ког образовања и медијатекар; дипломирани 
физичар - професор физике и основа технике 
за основну школу - мастер; дипломирани про-
фесор физике и основа технике за основну шко-
лу - мастер; дипломирани професор технике и 
информатике - мастер; дипломирани професор 
технике - мастер; мастер професор технике и 
информатике; мастер професор информатике и 
технике; професор основа технике и информа-
тике; мастер професор технике и информатике 
за електронско учење; мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из области техничког и инфор-
матичког 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 савла-
дала програм из тих предмета у трајању од 
осам семестара; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 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, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да доставе: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, краћу 
биографију са адресом и контакт телефоном, 
оригинал или оверену копију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике 
Србије; оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених; доказ о неосуђи-
ваности (извод из казнене евиденције не ста-
рији од 6 месеци); доказ о познавању српског 
језика, на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са ученицима. Лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве са приложеном документацијом преда-
ти у секретаријат школе или послати поштом 
на адресу: ОШ „Јован Поповић” Инђија, Краља 
Петра Првог 124.

Наставник српског језика
за 88,88% радног времена

УСЛОВИ: 1. Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139. и 140 Закона о основа-
ма система обраовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), 



Бесплатна публикација о запошљавању 14910.06.2020. |  Број 885 |   

Наука и образовање

и то: мора да има одговарајуће образовање за 
наставнике основне школе у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19) 
и то: 1) професор српског језика и књижев-
ности; 2) професор српског језика и књижев-
ности са општом лингвистиком; 3) професор 
српске књижевности и језика, 4) професор 
српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу, 5) дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима, 6) дипло-
мирани филолог српске књижевности са јуж-
нословенским књижевностима, 7) професор, 
односно дипломирани филолог за српскохр-
ватски 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 српскох-
рватски језик са јужнословенским језицима, 
11) професор српскохрватског језика са источ-
ним и западним словенским језицима, 12) про-
фесор српскохрватског језика и југословенске 
књижевности за наставу у школама у којима се 
образовно-васпитни рад изводи на мађарском, 
односно русинском или румунском језику, 13) 
професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност, 14) про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком, 15) дипломирани филолог за књижев-
ност 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 
језика и српске књижевности, 19) дипломирани 
компаратиста, 20) мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Срп-
ска књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (срп-
ски језик и лингвистика), Српска књижевност 
и језик са компаратистиком), 21) мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програ-
ми: Српски језик и књижевност, Српска књи-
жевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и 
лингвистика), Српска филологија (српски језик 
и књижевност), Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност, Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности), (22) професор српскохрватског 
језика и књижевности; (23) мастер филолог из 
области филолошких наука; 24) професор југо-
словенске књижевности и српског језика; (25) 
мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет); 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
на коме се остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО:Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да доставе: попуњен пријавни форму-

лар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
краћу биографију са адресом и контакт теле-
фоном, оригинал или оверену копију дипломе 
о стеченој стручној спреми;, оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије, оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђи-
ваности (извод из казнене евиденције не ста-
рији од 6 месеци), доказ о познавању српског 
језика, на коме се остварује образовно васпит-
ни рад, (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са ученицима - лекарско уверење, 
доставља изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве са приложеном документацијом преда-
ти у секретаријат школе или послати поштом 
на адресу: ОШ „Јован Поповић” Инђија, Краља 
Петра Првог 124.

Наставник физике
за 60% радног времена

УСЛОВИ: 1. Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о основа-
ма система обраовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19, даље 
Закон), и то: мора да има одговарајуће обра-
зовање за наставнике основне школе у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/18, 11/19) и то: професор физике, дипло-
мирани физичар, професор физике и хемије, 
дипломирани педагог за физику и хемију, про-
фесор физике и основе технике, дипломирани 
педагог за физику и основе технике, професор 
физике и математике, дипломирани астрофи-
зичар, дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику, професор физике и 
хемије за основну школу, професор физике и 
основа технике за основну школу, дипломира-
ни физичар за примењену физику, професор 
физике за средњу школу, дипломирани физи-
чар истраживач, дипломирани професор физи-
ке и хемије за основну школу, дипломирани 
професор физике и основа технике за основну 
школу, дипломирани физичар за општу физи-
ку, дипломирани физичар за теоријску и екс-
перименталну физику, дипломирани педагог 
за физику и општетехничко образовање ОТО, 
дипломирани астроном, смер астрофизика, 
професор физике-информатике, дипломира-
ни физичар-медицинска физика, дипломирани 
професор физике-мастер, дипломирани физи-
чар-мастер, мастер физичар, мастер професор 
физике, мастер професор физике и хемије, мас-
тер професор физике и информатике, дипломи-
рани физичар - мастер физике-метеорологије, 
дипломирани физичар - мастер физике-астро-
номије, дипломирани физичар - мастер меди-
цинске физике, дипломирани професор физи-
ке-хемије, мастер, дипломирани професор 
физике-информатике, мастер, дипломирани 
физичар - професор физике - мастер, дипло-
мирани физичар - теоријска и експеримен-
тална физика - мастер, дипломирани физичар 
- примењена и компјутерска физика - мастер, 
дипломирани физичар - примењена физика и 
информатика - мастер, дипломирани физичар - 
професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер, дипломирани физичар - профе-
сор физике и хемије за основну школу - мастер; 
мастер професор математике и физике; мастер 
професор информатике и физике; дипломира-
ни физичар - информатичар; мастер професор 

предметне наставе. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима из области физике; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да доставе: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, краћу 
биографију са адресом и контакт телефоном, 
оригинал или оверену копију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђи-
ваности (извод из казнене евиденције не ста-
рији од 6 месеци), доказ о познавању српског 
језика, на коме се остварује образовно васпит-
ни рад, (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са ученицима - лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве са приложеном документацијом преда-
ти у секретаријат школе или послати поштом 
на горе адресу: ОШ „Јован Поповић”, Инђија, 
Краља Петра Првог 124.

Наставник математике
за 66,66% радног времена

УСЛОВИ: 1. Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система обраовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и 
то: мора да има одговарајуће образовање за 
наставнике основне школе 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 („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19) и то: 
професор математике; дипломирани матема-
тичар; дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене; дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику; дипло-
мирани математичар - информатичар; профе-
сор математике и рачунарства; дипломирани 
математичар за математику економије; про-
фесор информатике - математике; дипломи-
рани математичар - астроном; дипломирани 
математичар - примењена математика; дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани информатичар; мастер математи-
чар; мастер професор математике; мастер про-
фесор математике и физике; мастер професор 
математике и информатике; мастер професор 
физике и математике; мастер професор инфор-
матике и математике; дипломирани професор 
математике-мастер; дипломирани математичар  
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- мастер; дипломирани инжењер математике 
- мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије); дипломирани математичар - профе-
сор математике; дипломирани математичар - 
теоријска математика; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); професор хемије - математике; 
професор географије - математике; професор 
физике - математике; професор биологије - 
математике; професор математике - теоријско 
усмерење; професор математике - теоријски 
смер; дипломирани математичар и информа-
тичар; дипломирани математичар - механичар; 
мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из пред-
мета геометрија или основи геометрије) или 
двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике, 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да доставе: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, краћу 
биографију са адресом и контакт телефоном, 
оригинал или оверену копију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђи-
ваности (извод из казнене евиденције не ста-
рији од 6 месеци), доказ о познавању српског 
језика, на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са ученицима - лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве са приложеном документацијом преда-
ти у секретаријат школе или послати поштом 
на адресу: ОШ „Јован Поповић” Инђија, Краља 
Петра Првог 124.

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: 1. Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о основа-
ма система обраовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), 
и то: мора да има одговарајуће образовање за 
наставнике основне школе 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 („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19) и то: 1) 
професор разредне наставе; професор педаго-
гије са претходно завршеном педагошком ака-

демијом или учитељском школом; професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - 
мастер; професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу, 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да доставе: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, краћу 
биографију са адресом и контакт телефоном, 
оригинал или оверену копију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђи-
ваности (извод из казнене евиденције не ста-
рији од 6 месеци), доказ о познавању српског 
језика, на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са ученицима - лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве са приложеном документацијом преда-
ти у секретаријат школе или послати поштом 
на адресу: ОШ „Јован Поповић” Инђија, Краља 
Петра Првог 124.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
22400 Рума, Главна 270

тел. 022/471-863

Наставник предметне наставе - 
математика

са 90% радног времена,  
за рад у школи у Руми

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1) усло-
ве за пријем у радни однос из члана 139. и има 
одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/2020). 
Обавезно образовање лица из члана 140. Зако-
на је образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има обавезно образовање из 
члана 142. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања, а кандидат који нема 
обавезно образовање из члана 142. став 1. оба-
везан је да га стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 

као услов за полагање испита за лиценцу; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 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 породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног 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 човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену 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 коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о 
знању српског језика - језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи, доставља 
се само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Доказ о испуњености 
услова из члана 139. става 1. тач. 1), 3), 4) и 
5) овог члана подносе се уз пријаву на кон-
курс, а из става 1. тачка 2) овог члана - да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом. Кан-
дидат за ово радно место потребно је да има 
одговарајући степен и врсту образовања про-
писану чланом 3. тачка 9. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них 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, 11/19 и 2/2020), 
односно да имају стечен стручни назив (врсту 
образовања): професор математике; дипломи-
рани математичар; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дипломи-
рани математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани математичар-информатичар; 
професор математике и рачунарства; дипло-
мирани математичар за математику економије; 
професор информатике-математике; дипло-
мирани математичар-астроном; дипломирани 
математичар-примењена математика; дипло-
мирани математичар-математика финансија 
(са Изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани информатичар; мастер математи-
чар; мастер професор математике; мастер про-
фесор математике и физике; мастер професор 
математике и информатике; мастер професор 
физике и математике; мастер професор инфор-
матике и математике; дипломирани професор 
математике -мастер; дипломирани математи-
чар - мастер; дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије); дипломирани математичар-профе-
сор математике; дипломирани математичар-те-
оријска математика; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); професор хемије-математике; про-
фесор географије-математике; професор физи-
ке-математике; професор биологије-математи-
ке; професор математике-теоријско усмерење; 
професор математике-тоеријски смер; дипломи-
рани математичар и ионформатичар; дипломи-
рани математичар-механичар; мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани-мас-
тер треба да имају: завршене академске студије 
на студијском програму из математике или при-
мењене математике (са положеним испитом из 
предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физи-
ке односно математике и информатике. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искљу-
чиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). 
Кандидат за радно место наставник матема-
тике доставља: одштампан, попуњен и потпи-
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сан пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, и потребну документацију 
као оверене фотокопије докумената школи. Уз 
попуњен и потписан пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице, потребно је да кан-
дидат достави школи: пријаву са кратком био-
графијом и подацима о свом професионалном 
развоју; дипломе одговарајућег образовања, 
степена и врсте стручне спреме (како мастер 
тако и основних студија, односно свих степена 
стеченог високог образовања); уверење висо-
кошколске установе о положеним испитима из 
предмета геометрија или основи геометрије 
односно двопредметне наставе математике и 
физике односно математике и информатике 
за лица која су стекла звање мастер, односно 
дипломирани мастер са завршеним основним 
академским студијама на студијским програ-
мима или области математике или примењене 
математике; кандидат који има положене испи-
те из психогије и педагогије доставља уверење 
о положеним испитима а уколико има положен 
испит за лиценцу за наставника доставља оба-
вештење министарства о положеном испиту за 
лиценцу; кандидати који су стекли образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи дос-
тављају уверење-потврду факултета о истом; 
уверење да није осуђиван - не старије од 6 
месеци; уверење о држављанству Републике 
Србије - не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне 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 срп-
ском језику - доказ о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Пријава на конкурс мора 
да садржи тачан назив радног места за које 
се конкурише, као и актуелни број фиксног и 
мобилног телефеона и тачну адресу кандидата 
у циљу контактирања кандидата везано за пси-
холошку проверу и интервју у току трајања кон-
курса. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Решење о избо-
ру кандидата донеће Конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кан-
дидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматрати 
пријаве које су неразумљиве, неблаговреме-
не, непотпуне, са документацијом која садржи 
неоверене фотокопије докумената, докумен-
тација старија од наведеног рока у конкурсу, 
као и пријаве уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом. Пријавни формулар и 
пријаву са кратком биографијом са конкурсом 
траженим документима и доказима о испуња-
вању услова, доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на горе наведену 
адресу, са назнаком „За Конкурсну комисију, за 
конкурс - наставник математике - 90% радног 
времена”. Контакт особа секретар школе, тел. 
022/471-863. 

Наставник предметне наставе - 
немачког језика

као обавезног изборног предмета  
(други страни језик),  

са 90% радног времена,  
за рад у школи у Руми

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1) 
услове за пријем у радни однос из члана 139. 
и има одговарајуће високо образовање пропи-
сано чланом 140. став 1. и 2. Закона о осно-

вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 
и 6/2020). Обавезно образовање лица из чла-
на 140. 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 најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским 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 обавезно обра-
зовање из члана 142. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања, а кандидат 
који нема обавезно 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 полагање испита за лицен-
цу; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело 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 да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Доказ о знању српског језика - језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи, доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Доказ о 
испуњености услова из члана 139. става 1. тач. 
1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 1. тачка 2) овог чла-
на - да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, пре 
закључења уговора о раду са изабраним канди-
датом. Кандидат за ово радно место потребно 
је да има одговарајући степен и врсту образо-
вања прописану чланом 2. тачка 9. подтачка 
3) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад 
из изборних предмета у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 11/12, 
15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 11/17), односно 
да имају стечен стручни назив (врсту образо-
вања): професор, односно дипломирани фило-
лог за немачки језик икњижевност; мастер 
филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил немачки језик); мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профилнамачки језик). Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искљу-
чиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). 
Кандидат за радно место наставник немачког 
језика доставља: одштампан, попуњен и пот-
писан пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и потребну документацију 
као оверене фотокопије докумената школи. Уз 
попуњен и потписан пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице, потребно је да кан-
дидат достави школи: пријаву са кратком био-
графијом и подацима о свом професионалном 
развоју; дипломе одговарајућег образовања, 
степена и врсте стручне спреме (како мастер 
тако и основних студија, односно свих степе-
на стеченог високог образовања); уверење - 
потврда високошколске установе о положеним 
испитима као доказ студијског програма или 

главног предмета/профила - немачки језик; 
кандидат који има положене испите из психо-
гије и педагогије доставља уверење о положе-
ним испитима а уколико има положен испит за 
лиценцу за наставника доставља обавештење 
министарства о положеном испиту за лиценцу; 
кандидати који су стекли образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
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 достављају уверење 
- потврду факултета о истом - оверена фото-
копија; уверење да није осуђиван - не старије 
од 6 месеци; уверења о држављанству РС - не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених на прописаном обрасцу са хологра-
мом; 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 уста-
нове. Пријава на конкурс мора да садржи тачан 
назив радног места за које се конкурише, као 
и актуелни број фиксног и мобилног телефео-
на и тачну адресу кандидата у циљу контакти-
рања кандидата везано за психолошку проверу 
и интервју у току трајања конкурса. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Решење 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 неразумљиве, неблаговремене, непот-
пуне, са документацијом која садржи неоверене 
фотокопије докумената, документација старија 
од наведеног рока у конкурсу, као и пријаве уз 
које нису приложени докази који се траже кон-
курсом. Пријавни формулар са конкурсом тра-
женим документима и доказима о испуњавању 
услова, доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на горе наведену адре-
су, са назнаком „За Конкурсну комисију, за кон-
курс - наставник немачког језика 90% радног 
времена”. Контакт особа секретар школе, тел. 
022/471-863. 

Наставник предметне наставе 
математике

по програму основног образовања 
одраслих у другом и трећем циклусу,  

са 78,6% радног времена, 
за рад у школи у Руми

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1) усло-
ве за пријем у радни однос из члана 139. и има 
одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 
6/2020). Обавезно образовање лица из члана 
140. 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 најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким 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 обавезно образо-
вање из члана 142. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања, а кандидат 
који нема обавезно 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 полагање испита за  
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лиценцу; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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, 
запуштање и злостављање малолетног 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 човечности и дру-
гих 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о знању српског језика 
- језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи, доставља се само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику. 
Доказ о испуњености услова из члана 139. ста-
ва 1. тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) 
овог члана - да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом. 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). Кандидат за ово радно 
место треба да има одговарајући степен и врсту 
образовања прописану чланом 3. Правилника о 
условима у погледу простора, опреме, настав-
них средстава и степена и врсте образовања 
наставника и андрагошких асистената за оства-
ривање наставног плана и програма основног 
образовања одраслих („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 13/2013 и 18/2013) из пре-
дметне наставе - за предмет математика у 
основној школи - прописану чланом 3. тачка 9. 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19 и 2/2020), односно да имају стече-
ни стручни назив (врсту образовања): профе-
сор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар за теоријску матема-
тику и примене; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар-информатичар; професор матема-
тике и рачунарства; дипломирани математичар 
за математику економије; професор информа-
тике-математике; дипломирани математи-
чар-астроном; дипломирани математичар-при-
м е њ е н а  м а т е м а т и к а ;  д и п л о м и р а н и 
математичар-математика финансија (са Избор-
ним предметом Основи геометрије); дипломи-
рани информатичар; мастер математичар; мас-
тер професор математике; мастер професор 
математике и физике; мастер професор матема-
тике и информатике; мастер професор физике 
и математике; мастер професор информатике и 
математике; дипломирани професор математи-
ке -мастер; дипломирани математичар - мастер; 
дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани математичар-професор математи-
ке; дипломирани математичар-теоријска мате-
матика; дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије); про-
фесор хемије-математике; професор геогра-
фије-математике; професор физике-математи-
ке; професор биологије-математике; професор 
математике-теоријско усмерење; професор 
математике-тоеријски смер; дипломирани мате-
матичар и ионформатичар; дипломирани мате-
матичар-механичар; мастер професор предмет-
не наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани-мастер 

треба да имају: завршене академске студије на 
студијском програму из математике или при-
мењене математике (са положеним испитом из 
предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физи-
ке односно математике и информатике. Канди-
дат за радно место наставник математике дос-
тавља: одштампан, попуњен и потписан 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, и потребну документацију као 
оверене фотокопије докумената школи. Уз 
попуњен и потписан пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице, потребно је да кан-
дидат достави школи: пријаву са кратком био-
графијом и подацима о свом професионалном 
развоју; дипломе одговарајућег образовања, 
степена и врсте стручне спреме (како мастер 
тако и основних студија - односно свих степена 
стеченог високог образовања); уверење висо-
кошколске установе о положеним испитима из 
предмета геометрија или основи геометрије 
односно двопредметне наставе математике и 
физике односно математике и информатике за 
лица која су стекла звање мастер, односно 
дипломирани мастер са завршеним основним 
академским студијама на студијским програми-
ма или области математике или примењене 
математике; кандидат који има положене испи-
те из психогије и педагогије доставља уверење 
о положеним испитима а уколико има положен 
испит за лиценцу за наставника доставља оба-
вештење министарства о положеном испиту за 
лиценцу; кандидати који су стекли образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 
бодова од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи дос-
тављају уверење-потврду факултета о истом - 
оверена фотокопија; уверење о савладаном 
програму обуке за оспособљавање за рад са 
одраслима „Интегрални програм обуке за оства-
ривање програма функционалног основног оба-
разовања одраслих” у складу са чланом 6. Пра-
вилника о условима у погледу простора, 
опреме, наставних средстава и степена и врсте 
образовања наставника и андрагошких асисте-
ната за остваривање наставног плана и програ-
ма основног образовања одраслих („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013) 
- уколико су је савладали; кандидат који нема 
савладан „Интегрални програм обуке за оства-
ривање програма функционалног основног оба-
разовања одраслих”, а буде изабран и примљен 
у радни однос дужан је да га савлада у одређе-
ном примереном року; уверење да није осуђи-
ван, не старији од 6 месеци; уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених на 
прописаном обрасцу са холограмом; уколико 
диплома није издата на српском језику, потврду 
да зна српски језик, а за лица која нису стекла 
образовање на српском језику - доказ о поло-
женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Пријава 
на конкурс мора да садржи тачан назив радног 
места за које се конкурише, као и актуелни број 
фиксног и мобилног телефеона и тачну адресу 
кандидата у циљу контактирања кандидата 
везано за психолошку проверу и интервју у току 
трајања конкурса. 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Решење 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 неразумљие, небла-
говремене, непотпуне, са документацијом која 

садржи неоверене фотокопије докумената, 
документација старија од наведеног рока у кон-
курсу, као и пријаве уз које нису приложени 
докази који се траже конкурсом. Пријавни фор-
мулар са конкурсом траженим документима и 
доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на горе наведену адресу, са назнаком „За Кон-
курсну комисију, за конкурс - наставник матема-
тике ООО, 78,6% радног времена”. Контакт осо-
ба секретар школе, тел. 022/471-863. 

Наставник предметне наставе - 
српски језик

по програму основног образовања 
одраслих у другом и трећем циклусу,  

са 78% радног времена,  
за рад у школи у Руми

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1) усло-
ве за пријем у радни однос из члана 139. и има 
одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 
6/2020). Обавезно образовање лица из члана 
140. 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 најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким 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 обавезно обра-
зовање из члана 142. став 1. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, а канди-
дат који нема обавезно 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 полагање испита за 
лиценцу; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање 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 санк-
цију, 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 коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о знању српског 
језика - језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Доказ о испуњености услова из 
члана 139. става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) овог чла-
на подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 
1. тачка 2) овог члана - да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом. Подаци који се 
прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку 
у складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Кандидат за 
ово радно место потребно је да има одгова-
рајући степен и врсту образовања прописану 
чланом 3. Правилника о условима у погледу 
простора, опреме, наставних средстава и сте-
пена и врсте образовања наставника и андра-
гошких асистената за остваривање наставног 
плана и програма основног образовања одра-
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слих („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 13/2013 и 18/2013) из предметне наставе 
- за предмет српски језик у основној школи - 
прописану чланом 3. тачка 1 подтачка а). Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника 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, 11/19 и 2/2020), односно да имају стече-
ни стручни назив (врсту образовања): профе-
сор српског језика и књижевности; професор 
српског језика и књижевности са лингвисти-
ком; професор српске књижевности и језика;; 
професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу; дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским јези-
цима; дипломирани филолог српске књижев-
ности са јужнословенским књижевностима; 
професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност; професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску књижевност и српскохр-
ватски језик; професор српскохрватског језика 
и опште лингвистике; професор за српскохр-
ватски језик са јужнословенским језицима; 
професор српскохрватског језика са источним 
и западним словенским језицима; професор 
српскохрватског језика и југословенске књи-
жевности за наставу у школама у којима се 
образовно-васпитни рад изводи на мађарском, 
односно русинском или румунском језику; про-
фесор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску и општу књижевност; професор југо-
словенске књижевности са страним језиком; 
дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик; дипломирани филолог за српскијезик 
икњижевност; професор српског језика и књи-
жевности у одељењима за националне мањи-
не; професор српског језика и српске књижев-
ности; дипломирани компаратиста; мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Срп-
ска књижевност ијезик са компаратистиком); 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика, Српска филоло-
гија (српски језик и књижевност), Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компара-
тивна књижевност, Компаративна књижевност 
са теоријом књижевности; професор српскохр-
ватског језика и књижевности; мастер филолог 
из области филолошких наука; професор југо-
словенске књижевности и српског језика; мас-
тер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, 
односностручне области за одговарајући пред-
мет. Кандидат за радно место наставник српс-
ког језика доставља: одштампан, попуњен и 
потписан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, и потребну доку-
ментацију као оверене фотокопије докумената 
школи. Уз попуњен и потписан пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице, потреб-
но је да кандидат достави школи пријаву са 
кратком биографијом и подацима о свом про-
фесионалном развоју; дипломе одговарајућег 
образовања, степена и врсте стручне спреме 
(како мастер тако и основних студија - односно 
свих степена стеченог високог образовања); 
кандидат који има положене испите из психо-
гије и педагогије доставља уверење о положе-
ним испитима а уколико има положен испит за 
лиценцу за наставника доставља обавештење 
министарства о положеном испиту за лиценцу; 
кандидати који су стекли образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 

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 достављају уверење 
- потврду факултета о истом - оверена фотоко-
пија; уверење о савладаном програму обуке за 
оспособљавање за рад са одраслима „Инте-
грални програм обуке за остваривање програ-
ма функционалног основног обаразовања 
одраслих” у складу са чланом 6. Правилника о 
условима у погледу простора, опреме, настав-
них средстава и степена и врсте образовања 
наставника и андрагошких асистената за оства-
ривање наставног плана и програма основног 
образовања одраслих („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, број 13/2013 и 18/2013), уко-
лико су је савладали; кандидат који нема сав-
ладан „Интегрални програм обуке за 
остваривање програма функционалног осно-
вног образовања одраслих”, а буде изабран и 
примљен у радни однос дужан је да га савлада 
у одређеном примереном року; уверење да 
није осуђиван - не старије од 6 месеци; уве-
рење о држављанству Републике Србије - не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених на прописаном обрасцу са хологра-
мом; 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 уста-
нове. Пријава на конкурс мора да садржи тачан 
назив радног места за које се конкурише, као и 
актуелни број фиксног и мобилног телефона и 
тачну адресу кандидата у циљу контактирања 
кандидата везано за психолошку проверу и 
интервју у току трајања конкурса. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Решење 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 неразумљие, неблаговремене, непотпуне, са 
документацијом која садржи неоверене фото-
копије докумената, документација старија од 
наведеног рока у конкурсу, као и пријаве уз 
које нису приложени докази који се траже кон-
курсом. Пријавни формулар са конкурсом тра-
женим документима и доказима о испуњавању 
услова, доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на горе наведену адре-
су, са назнаком „За Конкурсну комисију, за кон-
курс - наставник српског језика ООО - 78% 
радног времена”. Контакт особа секретар шко-
ле, тел. 022/471-863. 

Наставник разредне наставе за 
предмете српски језик (50%) 

и математика (50%)
по програму основног образовања 

одраслих у првом циклусу за укупно 
100% радног времена,  
за рад у школи у Руми

1 извршилац

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1) усло-
ве за пријем у радни однос из члана 139. и има 
одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 
6/2020). Обавезно образовање лица из члана 
140. Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-

лошких, 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 педа-
гогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има обавез-
но образовање из члана 142. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања, а 
кандидат који нема обавезно 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 полагање 
испита за лиценцу; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 при-
мање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о знању срп-
ског језика - језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику. Доказ о испуњености услова 
из члана 139. става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
става 1. тачка 2) овог члана - да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, пре закључења угово-
ра о раду са изабраним кандидатом. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искљу-
чиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). 
Кандидат за ово радно место потребно је да 
има одговарајући степен и врсту образовања 
прописану чланом 3. Правилника о условима 
у погледу простора, опреме, наставних сред-
става и степена и врсте образовања наставни-
ка и андрагошких асистената за остваривање 
наставног плана и програма основног образо-
вања одраслих („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник „ број 13/2013 и 18/2013) из разредне 
наставе у основној школи - прописану чланом 
2. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19 и 2/2020), односно да имају стече-
ни стручни назив (врсту образовања): профе-
сор разредне наставе; професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом; професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу; 
мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер; 
професор разредне наставе и ликовне кул-
туре за основну школу. Кандидат за радно 
место наставник разредне наставе доставља: 
одштампан, попуњен и потписан пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
и потребну документацију као оверене фотоко-
пије докумената школи. Уз попуњен и потписан 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице, потребно је да кандидат достави школи 
пријаву са кратком биографијом и подацима о 
свом професионалном развоју; дипломе одго-
варајућег образовања, степена и врсте стручне 
спреме (како мастер тако и основних студија 
- односно свих степена стеченог високог обра-
зовања); кандидат који има положене испите 
из психогије и педагогије доставља уверење о 
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положеним испитима а уколико има положен 
испит за лиценцу за наставника доставља оба-
вештење министарства о положеном испиту за 
лиценцу; кандидати који су стекли образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи дос-
тављају уверење-потврду факултета о истом 
- оверена фотокопија; уверење о савладаном 
програму обуке за оспособљавање за рад са 
одраслима „Интегрални програм обуке за ост-
варивање програма функционалног основног 
обаразовања одраслих” у складу са чланом 
6. Правилника о условима у погледу просто-
ра, опреме, наставних средстава и степена и 
врсте образовања наставника и андрагошких 
асистената за остваривање наставног плана и 
програма основног образовања одраслих („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник „ број 13/2013 
и 18/2013) - уколико су је савладали; канди-
дат који нема савладан „Интегрални програм 
обуке за остваривање програма функционал-
ног основног обаразовања одраслих”, а буде 
изабран и примљен у радни однос дужан је да 
га савлада у одређеном примереном року; уве-
рење да није осуђиван, не старији од 6 месеци; 
уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених на прописаном обрасцу са хологра-
мом; 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 уста-
нове. Пријава на конкурс мора да садржи тачан 
назив радног места за које се конкурише, као 
и актуелни број фиксног и мобилног телефео-
на и тачну адресу кандидата у циљу контакти-
рања кандидата везано за психолошку проверу 
и интервју у току трајања конкурса. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Решење 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 неразумљие, неблаговремене, непотпу-
не, са документацијом која садржи неоверене 
фотокопије докумената, документација старија 
од наведеног рока у конкурсу, као и пријаве 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом. Пријавни формулар са конкурсом 
траженим документима и доказима о испуња-
вању услова, доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на горе наведену 
адресу, са назнаком „За Конкурсну комисију, за 
конкурс - наставник разредне наставе ООО - 
100% радног времена”. Контакт особа секретар 
школе, тел. 022/471-863. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 062/628-018

e-mail: sosjjzsid@mts.rs

1. Спремачица
са 50% норме (основна школа  

за ученике са сметњама у развоју) 

УСЛОВИ: 1. Кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни и 10/2019) и члана 24. Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 75/14, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење); 
2. одговарајуће образовање, први степен стру-
чне спреме, односно основну школу; 3. које 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 4. које није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5. које зна српски језик којим је завр-
шио основно образовање. Кандидат на конкурс 
треба да приложи следеће: попуњен пријавни 
формулар који преузима на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, уз који може достави-
ти и кратку биографију оверену фотокопију 
документа о стеченом одговарајућем образо-
вању, завршеној основној школи; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија) не старије од 6 месеци; 
уверење да није осуђиван за наведена кривич-
на дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
(уверење надлежног МУП-а/издвод из казнене 
евиденције, не старије од шест месеци); очита-
ну личну ларту. Конкурсна комисија ће сачини-
ти листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана закључења конкурса а потом са кандида-
тима са листе обавља разговор који се заказује 
телефонским путем после чега се кандидату 
шаље и писани позив. Уколико се кандидат не 
одазове позиву сматраће се да је одустао од 
пријаве. После обављеног разговора конкурс-
на комисија је у обавези да доносе решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Кан-
дидат који буде изабран, пре закључивања 
уговора о раду дужан је да достави доказ о 
здравственој способности за рад на пословима 
спремачице у основној школи (лекарско уве-
рење) не старије од 6 месеци. 

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документа-
цијом и доказима достављају се у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у оглас-
ним новинама НСЗ „Послови”, на адресу: ОШ 
„Јован Јовановић Змај” Шид, Мајке Јевросиме 
1, 22240 Шид, у затвореној коверти, са назна-
ком „За конкурс”, лично или поштом. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање, као ни фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног орга-
на (јавног бележника). Ближа обавештења се 
могу добити сваког радног дана од 08.00 до 
12.00 часова од секретара школе, на телефон: 
062/628-018.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ - ПИНКИ”
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 27

тел/факс: 022/621-671

Оглас објављен у публикацији „Послови” број 
883 од 27.05.2020. године, поништава се за рад-
но место: наставник разредне наставе, за рад у 
Сремској Митровици, са 100% радног времена 
- 1 извршилац. Остале одредбе конкурса остају 
непромењене.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ УЧА”

22310 Шимановци, Трг Светог Николаја 18.
тел. 022/480-235

Наставник биологије
са 50% радног времена, за рад у 

подручној школи у Карловчићу и Дечу

УСЛОВИ: 1. држављанство Републике Србије; 
2. да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да има одговарајуће образовање, стручну 
спрему у складу са чл. 139, 140 и чл. 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у Основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). 4. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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. зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Посебни 
услови: професор биологије, дипломирани 
биолог, дипломирани молекуларни биолог и 
физиолог, професор биологије и хемије, дипло-
мирани биолог - смер заштите животне среди-
не, дипломирани биолог - еколог, дипломирани 
професор биологије и хемије, професор биоло-
гије - географије, професор биологије - хемије, 
професор биологије - физике, професор био-
логије - информатике, професор биологије - 
математике, дипломирани професор биологије 
- мастер, дипломирани биолог - мастер, дипло-
мирани професор биологије - хемије, мастер, 
дипломирани професор биологије - географије, 
мастер, дипломирани молекуларни биолог - 
мастер, дипломирани биолог заштите живот-
не средине, мастер биолог, мастер професор 
биологије, мастер професор биологије и гео-
графије, мастер професор биологије и хемије, 
мастер професор предметне наставе.Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије 
биологије. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да поднесу: кратку биографију; попуњен 
формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања доступан на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; доказ да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; уверење да лице није кажњавано или 
осуђивано (из МУП-а,), не старије од 6 месеци, 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; доказ о 
знању српског језика (диплома издата на српс-
ком језику, која је приложена као доказ о завр-
шеној одговарајућој стучној спреми, сматра се 
доказом о знању српског језика). Кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”, лично или на адресу: Основна школа 
„Душан Јерковић Уча” Шимановци, Трг Светог 
Николаја 18, са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Телефон за информације: 022/480-235. Одлуку 
о о избору кандидата донеће конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима у Националну службу за 
запошљавање у Сремској Митровици. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Одлука о избору кандидата ће бити донета 
у законском року.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА  
„МИХАЈЛО ПУПИН” ИНЂИЈА

22320 Инђија, Цара Душана 2
тел. 022/561-661, 561-404

Стручни радник - психолог
за 50% радног времена

УСЛОВИ: У школи се васпитно-образовни рад 
остварује на српском језику. Кандидат треба 
да испуњава услове из члана 139. и члана 140. 
став 1. тачка 1.и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања РС, члана 32. тачка 
2. Правилника о систематизацији радних места 
у школи: завршено одговарајуће високо обра-
зовања - на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; са 
звањем: 1) професор психологије; 2) дипломи-
рани психолог; 3) дипломирани школски психо-
лог - педагог; 4) дипломирани психолог, смер 
школско-клинички; 5) дипломирани психолог - 
мастер; 6) мастер психолог. Лице из подтач. (5) 
и (6) ове тачке мора имати најмање 30 ЕСПБ 
из развојно-педагошких предмета. Испуњеност 
ових услова доказује се потврдом издатом од 
стране матичне високошколске установе.

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139.Закона о основама система обра-
зовања и васпитања РС и члана 32. тачка 11. 
Правилника о организацији и систематизацији 
радних места: завршено одговарајуће средње 
образовање четвртог степена и то: стечено 
средње образовање четвртог степена струч-
не спреме електротехничке струке; стечено 
средње образовање четвртог степена струч-
не спреме са познавањем рада на рачунару 
(Microsoft Windows, XP, Excel, Интернет).

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања уређаја и опреме

за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће из члана 139.Закона о основама система 
образовања и васпитања РС и члана 32. тачка 
10. Правилника о организацији и систематиза-
цији радних места: а) завршено одговарајуће 
средње образовање четвртог степена и то: 
стечено средње образовање четвртог степена 

стручне спреме машинске или електротехнич-
ке струке; стечено средње образовање чет-
вртог степена стручне спреме са познавањем 
рада на рачунару (Microsoft Windows, XP, Excel, 
Internet). Поред одговарајућег образовања 
кандидати за сва радна места (ред. бр. 1, 2, 
3.) треба да поседују и: 1. психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 
2. да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом утврђено 
дискиминаторно понашање, 3. држављанство 
Републике Србије, 4. да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља школи: пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (образац се пре-
узима са званичне интернет странице Минис-
тарства) и одговарајуће доказе који потврђују 
испуњавање предвиђених услова: диплому о 
стеченом одговрајућем образовању, уверење о 
држављанству РС, доказ о познавању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, уве-
рење о некажавању (неосуђиваности), извод 
из матичне књиге рођених, очитану личну кар-
ту, доказ-сертификат о завршеном основном 
курсу за рачунаре (Microsoft Windows, XP, Excel, 
Internet), за радна места под ред. бр. 2 и 3. 
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 ученицима, прибавља кандидат пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата, конкурсна коми-
сија која је именована од стране директора 
школе врши избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену за рад са уче-
ницима. Психолошку процену врши надлеж-
на служба за послове запошљавања приме-
ном стандардних поступака. Рок за пријаву 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве се 
подносе на адресу: Техничка школа „Михајло 
Пупин” Инђија, Цара Душана 2, Инђија или 
непосредно у школи. Телефон школе: 022/561-
661, 561-404. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити путем званичног мејла школе:  
m_pupin@inđija.net.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА  
„МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША”

22410 Пећинци, Школска 8а
тел. 022/2436-146

Чистачица

Наставник математике

УСЛОВИ: Општи услови за све кандидате: 
да је држављанин Р. Србије; да је пунолетно 
лице; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; за 
наставнике и стручне сараднике да има одго-
варајуће образовање, прописану стручну спре-
му; да није осуђивано за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање три месеца 

затвора и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита; да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајњу од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 
коју није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторни понашање или давање мита, за 
кривично дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе,против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Посебни услови: Чистачица: завршена 
основна школа. Наставник математике: про-
фесор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломира-
ни математичар-информатичар; дипломирани 
математичар- професор математике; дипломи-
рани математичар за матемамтику економије; 
професор математике-теоријско усмерење; про-
фесор математике-теоријски смер; професор 
матемамтике и рачунарства; професор инфор-
матике-матемамтике; професор хемије-ма-
тематике; професор географије-математике; 
професор физике-математике; професор биоло-
гије-математике; дипломирани математичар-ас-
троном; дипломирани математичар-теоријскаа 
математика; дипломирани математичар-при-
мењена математика; дипломирани матема-
тичар-математика финансија; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
основи геометрије); дипломирани информати-
чар; дипломирани професор математике-мас-
тер; дипломирани математичар-мастер; мас-
тер матемтичар; мастер професор математике. 
Лице из тачке 13) овог члана које је стекло 
академско звање мастер мора имати претход-
но завршене основне академске студије на 
студијским програмима Математика или При-
мењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или основи геометрије). 
наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета математика у подручју Еконо-
мија, право и администрација може да изводи: 
дипломрани математичар-мастер математике 
финансија. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да поднесу: кратку биографију; попуњен 
формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања доступан на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење 
да лице није кажњавано или осуђивано; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених. Кандидат мора да има доказ о завр-
шеној школи на српском наставном језику. Кан-
дидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”, лично или на адресу: Тех-
ничка школа „Миленко Веркић Неша” Школска 
8а, са назнаком „Пријава на конкурс”. Телефон 
за информације 022/2436-146. Одлуку о о избо-
ру кандидата донеће конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима у Националну службу за запо-
шљавање у Сремској Митровици. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
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Одлука о избору кандидата ће бити донета у  
законском року.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
22000 Сремска Митровица, Ратарска 5

тел. 022/621-021

Математика 
минимум ниво знања  
енглеског језика Б2

Математика 

Професор разредне наставе 
2 извршиоца

Професор разредне наставе у 
продуженом боравку

Професор енглеског језика

Професор немачког језика

Професор техничког и 
информатичког образовања

Професор физике 

Професор географије
75% норме, минимум ниво знања 

енглеског језика Б2

Професор српског језика
норма 67% 

Професор ликовне културе
норма 65% 

Чистачица
5 извршилаца

Сервирка

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да поседује одговарајуће образовање 
у складу са чл. 139, 140, а у вези са чланом 154 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” број 88/17 и 27/18 - др. 
закони, 10/2019 и 6/20), а у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник РС”, број 11/02, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) 
као и Правилника о органзацији и системати-
зацији послова у основној школи „Јован Јовано-
вић Змај”; 2. да има држављанство Републике 
Србије; 3.да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 4.да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5.да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 6.да има 

образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова и сматра се да наставник који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије ил је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има образовање из 
чл. 142 став 1 Закона. Напомена: Тачка 6. се не 
односи на ваннаставно (чистачица, сервирска) 
особље, Односи се само на ваннаставно особље 
на основу Правилника о организацијији и сис-
тематизацији послова у основној школи „Јован 
Јовановић змај” ваннаставно особље треба да 
испуни следеће услове у погледу образовања: 
За обављање послова радног места сервирке 
радни однос може се засновати с лицем које 
испуњава услове прописане чланом 17. овог 
правилника и има други или трећи степен стру-
чне спреме куварске струке, а изузетно основ-
но образовање и радно искуство од 3 године на 
тим пословима. За обављање послова радног 
места чистачице радни однос може се засновати 
с лицем које испуњава услове прописане чланом 
17. овог правилника и има први степен стручне 
спреме, односно завршену основну школу. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС. Уз 
одштампан пријавни формулар кандидати дос-
тављају и: радну биографију; диплому о стече-
ном образовању или уверење о дипломирању, 
уовереној фотокопији са исправом којом се 
доказује да је кандидат стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, односно доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ да је канди-
дат положио стручни испит - испит за лиценцу, 
у овереној фотокопији; извод из матичне књиге 
рођених са холограмом, у оригиналу или ове-
реној фотокопији; уверење о држављанству, у 
оригиналу или овереној фотокопији; оригинал 
или оверену фотокопију доказа о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања (не старије од 6 месеци); доказ о позна-
вању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду са изабраним кандидатом (лекарско уве-
рење). Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује диркетор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који испуњља-
ваљју услове, у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће кандидати бити обавеште-
ни путем имејла или бројева телефона које су 
навели у својим пријавама. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима и обавља раз-
говор са кандидатима са листе. Разговор са кан-
дидатима ће се обавити у просторијама школе 
ОШ „Јован Јовановић Змај” у Сремској Митрови-
ци, Ратарска 5, о чему ће кандидати бити нак-
надно обавештени. Комисија доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве послати на адресу школе или 
непосредно предати, радним данима од 8 до 12 
часова. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, путем телефона: 
022/621-021.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО 
ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА

„СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ”
22400 Рума, В. Караџића 70

тел. 022/474-784, факс: 022/470-944

Магационер

Наставник стручних предмета 
пољопривредне струке

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Кандидати морају испуњава-
ти услове за заснивање радног односа у скла-
ду са чланом 139. Закона о основама система 
образовања васпитања (Сл гласник РС 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019), односно: 1) 
имати одговарајуће образовање: кандидат тре-
ба да има 4 (четврти степен стручне спреме) 
или 3 (трећи степен стручне спреме), средње 
стручно образовање за радно место магацио-
нера; за радно место наставника образовање 
прописано Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада пољопривреда, производња 
и прерада хране („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” број 5/2015, 10/2016, 2/17, 13/2018); 
2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) морају 
поседовати доказ о неосуђиваности, односно не 
смеју бити осуђивани правноснажном пресудом 
за кривична дела за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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 санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс кандидат доставља: пријавни формуларса 
званичне интернет странице Министарства, 
биографију (CV), доказ о одговарајућем обра-
зовању (оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема-да није старија 
од 6 месеци), доказ односно уверење о неос-
уђиваности из казнене евиденције МУП-а РС 
(оригинал да није старији од 6 месеци), уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
копија да није старија од 6 месеци), извод из 
Матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија да није старија од 6 месеци). Доказ о 
знању српског језика, достављају само канди-
дати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику. Доказ о здравственој способ-
ности доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. У 
поступку одлучивања о избору кандидата, кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата 
које упућује на предходну психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку проценуспособности врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве 
на конкурс доставити лично или слати на адре-
су: Средња пољопривредно прехрамбена школа 
„Стеван Петровић Бриле”, Рума, Вука Караџића 
70, 22400 Рума. Контакт телефон:022/474-784.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ 
ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Штросмајерова 11

Конкурс за заснивање радног 
односа и стицање звања наставника 
Универзитета за научну/ужу научну 

област:

Биолошке науке: све уже научне 
области и Дидактичко-методичке науке: 

Методика наставе природе и друштва
ванредни професор, за рад на 

мађарском наставном језику са, на 
одређено време од пет година

УСЛОВИ: У звање ванредног професора може 
бити изабрано лице које је претходне степене 
студија завршило са просечном оценом нај-
мање осам (8), односно које има најмање три 
године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, има научни назив доктора нау-
ка, има и више научних радова од значаја за 
развој науке, у ужој научној области за коју се 
бира, објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама, односно 
оригинално стручно остварење (пројекат, сту-
дију, патент, оригинални метод, нову сорту и 
сл.), односно руковођење или учешће у науч-
ним, односно уметничким пројектима, објављен 
уџбеник или монографију, практикум или збир-
ку задатака за ужу научну област за коју се 
бира и више радова саопштених на међународ-
ним или домаћим научним скуповима. Ближи 
услови за избор у звање наставника утврђују 
се општим актом Факултета и општима актима 
Универзитета у Новом Саду у складу са мини-
малним условима за избор у звања наставника 
на универзитету из члана 12. став 1. тачка 15) 
овог Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 
73/2018 и 67/2019), као и у складу са осталим 
условима за избор наставника Факултета пред-
виђени одредбама истог Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 73/2018 и 67/2019) и 
општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Учитељског факултета на мађарском наставном 
језику у Суботици. Лице које је правноснажном 
пресудом осуђено за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи не може стећи звање наставника, 
односно сарадника. 

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: 
биографија, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми - оригинали или оверене копије, извод 
из матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рена копија, уверење о држављанству - ориги-
нал или оверена копија, списак научних радова, 
радови, лекарско уверење, уверење о неосуђи-
ваности, подносе се Учитељском факултету на 
мађарском наставном језику у Суботици, на 
адресу: Штросмајерова 11, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће узимати 
у обзир.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
24000 Суботица, Београдски пут 126

Конкурс за избор запослених за 
текућу школску 2019/20. годину

Наставник хемије
са 65% радног времена, на мађарском 

наставном језику 

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
заснивање радног односа прописане чл. 139. и 
чл.140. став 1. Закона о основама образовања 
и васпитања, а то су: одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140. став 1. Закона: 
1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, уз 
услов да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета;2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (мађарски језик).

ОСТАЛО: Члан 141. став 3. Закона регулише 
да, изузетно, послове наставника уметнич-
ких и стручних предмета у музичкој школи и 
одређених стручних предмета у стручној шко-
ли, за које се не образују наставници са одго-
варајућим образовањем из члана 140. ст. 1. 
и 2. Закона, може да обавља и лице са одго-
варајућим образовањем из члана 140. став 
3. Закона, односно средњим образовањем. 
Члан 140. став 3. Закона регулише да изузет-
но, наставник и васпитач јесте и лице са сте-
ченим 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. Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 
13/2018 и 7/2019, даље Правилник) прописани 
су степен и врста образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама за сва 
подручја рада, и то за стицање средњег обра-
зовања и васпитања у трогодишњем и четворо-
годишњем трајању. Правилник може да се пре-
узима на званичној интернет страници Средње 
медицинске школе: www.medicinskasu.edu.

rs. Кандидат је дужан да уз попуњени пријав-
ни формулар, који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs) на конкурс достави: оверену копију дока-
за о стеченом одговарајућем високом образо-
вању у складу с чл. 140. Закона и Правилни-
ка; уверење из казнене евиденције МУП-а да 
лице није осуђивано, у складу са чл. 139. став 
1. тачка 3) Закона (прибавља се у надлеж-
ној полицијској управи према месту пребива-
лишта); оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије; оверену 
копију доказа да зна српски и/или мађарски 
језик (оверена копија дипломе о завршеној 
средњој школи, вишој школи или факултету 
на српском/мађарском језику или уверење о 
положеном испиту из српског/мађарског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе). Уколико је кандидат стекао одгова-
рајуће високо образовање из члана 140. став 
1. Закона на српском језику, сматра се да је 
достављањем овог доказа, доставио и доказ да 
зна српски језик. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, 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 служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Након психолошке 
процене конкурсна комисија обавиће разговор 
са кандидатима који се налазе на листи канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и доноси решење о избору кандидата. 
Изабрани кандидат доставља лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Копије доказа које се подносе при конкурисању 
оверавају се од стране надлежног органа, у 
супротном, неће се узети у разматрање. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве доставити на адресу: 
Средња медицинска школа, 24106 Суботица, 
Београдски пут 126, са назнаком „Конкурс за 
радно место”.

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
24000 Суботица, Зрињског и Франкопана 2

тел. 024/527-449

Дипломирани дефектолог
на српском наставном језику

4 извршиоца

УСЛОВ: Услов у погледу образовања: у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 17/18).

Дипломирани дефектолог
на српском наставном језику,  

са непуним радним временом 90%

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 17/18).

Професор физичког васпитања на 
српском наставном језику, потребна 

обученост наставника за рад са 
ученицима ометеним у развоју на 

ФАСПЕР-у
са непуним радним временом 80%

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 17/18).

Дипломирани дефектолог 
сурдопедагог/сурдоаудиолог
на мађарском наставном језику

2 извршиоца

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 17/18). 

Наставник информатике
двојезично: на српском и мађарском 

наставном језику, потребна обученост 
наставника за рад са ученицима 
ометеним у развоју на ФАСПЕР-у

УСЛОВИ:Услов у погледу образовања: у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настави-
ка у средњим школама које остварују наставне 
планове и програме за наглуве и глуве („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 1/97, 9/98, 
24/04 и 2/09).

Наставник стручних предмета 
из подручја рада Машинство и 

обрада метала (образовни профил - 
машинбравар, бравар)

двојезично: на српском и мађарском 
наставном језику, потребна обученост 

наставника за рад са ученицима 
ометеним у развоју на ФАСПЕР-у

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настави-
ка у средњим школама које остварују наставне 
планове и програме за наглуве и глуве („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 1/97, 9/98, 
24/04 и 2/09).

Наставник стручних предмета из 
подручја рада Пољопривреда, 
производња и прерада хране 
(образовни профил - месар/

кобасичар, пекар)
двојезично: на српском и мађарском 

наставном језику, потребна обученост 
наставника за рад са ученицима 
ометеним у развоју на ФАСПЕР-у

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настави-
ка у средњим школама које остварују наставне 
планове и програме за наглуве и глуве („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 1/97, 9/98, 
24/04 и 2/09).

Наставник стручних предмета 
из подручја рада Геодезија и 

грађевинарство  
(образовни профил молер)

двојезично: на српском и мађарском 
наставном језику, потребна обученост 

наставника за рад са ученицима 
ометеним у развоју на ФАСПЕР-у

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настави-
ка у средњим школама које остварују наставне 

планове и програме за наглуве и глуве („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 1/97, 9/98, 
24/04 и 2/09).

Наставник практичне наставе 
из подручја рада Личне услуге 

(образовни профил  
- женски фризер)

двојезично: на српском и мађарском 
наставном језику, потребна обученост 

наставника за рад са ученицима 
ометеним у развоју на ФАСПЕР-у

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настави-
ка у средњим школама које остварују наставне 
планове и програме за наглуве и глуве („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 1/97, 9/98, 
24/04 и 2/09).

Наставник практичне наставе 
из подручја рада Личне услуге 
(образовни профил педикир - 

маникир)
двојезично: на српском и мађарском 

наставном језику, потребна обученост 
наставника за рад са ученицима 
ометеним у развоју на ФАСПЕР-у

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настави-
ка у средњим школама које остварују наставне 
планове и програме за наглуве и глуве („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 1/97, 9/98, 
24/04 и 2/09).

Наставник енглеског језика
двојезично: на српском и мађарском 

наставном језику, потребна обученост 
наставника за рад са ученицима 
ометеним у развоју на ФАСПЕР-у

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 17/18).

Медицинска сестра/техничар
са знањем српског и мађарског језика

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 17/18).

ОСТАЛО: Осим одговарајућег образовања у 
смислу чл. 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон и 6/2020; даље: 
Закон), Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставика у средњим школама које оства-
рују наставне планове и програме за наглуве 
и глуве („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 1/97, 9/98, 24/04 и 2/09) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
17/18), кандидат мора да испуњава и остале 
услове за пријем у радни однос прописане чл. 
139. Закона: има одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 

затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик, односно мађарски језик уколи-
ко конкурише за радно место наставника који 
образовно-васпитни рад остварује на том јези-
ку. Кандидат који нема обавезно образовање 
прописано чл. 142. Закона (психолошке, педа-
гошке и методичке дисциплине), обавезан је да 
га стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Кандидат је дужан 
да уз попуњени пријавни формулар који се пре-
узима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs - одељак „Ново на сајту”) на 
конкурс достави: оверену копију доказа о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење из 
казнене евиденције МУП-а да лице није осуђи-
вано, у складу са чл. 139. став 1. тачка 3) Зако-
на; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци; оверену копију доказа да зна српски 
језик (за сва радна места) и мађарски језик уко-
лико конкурише за радно место наставника који 
образовно-васпитни рад остварује на том језику 
(оверена копија дипломе о завршеној средњој 
школи, вишој школи или факултету на српском/
мађарском језику или оверена копија уверења о 
положеном испиту из српског/мађарског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Уколико је кандидат стекао одговарајуће 
образовање из члана 140. Закона на српском 
језику, сматра се да је достављањем овог дока-
за, доставио и доказ да зна српски језик); био-
графију са прегледом радних ангажовања (оба-
везно навести адресу за пријем поште и број 
телефона). Копије доказа које се подносе при 
конкурисању морају бити оверене од стране 
надлежног органа, у супротном се неће узети у 
разматрање. Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана, упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Након психолошке процене, 
конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима који се налазе на листи кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и 
доноси решење о избору кандидата. Изабрани 
кандидат доставља лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима пре закључења уговора 
о раду (не у склопу конкурсне документације). 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити на адресу: Школски центар 
са домом ученика „Доситеј Обрадовић”, Зрињс-
ког и Франкопана 2, 24000 Суботица (са назна-
ком „Конкурс за пријем у радни однос”). Инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секретара 
школе Миљане Атић, радним данима од 10 до 
13 часова, позивом на број: 024/527-449.

ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
24300 Бачка Топола, Фрушкогорска 1

тел. 024/715-411

Наставник предметне наставе 
српског као нематерњег језика

72,22% норме 
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УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних Законом 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), 
кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139. и 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019), да има одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 140. Закона, 
односно 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије) и то: а) 
студије другог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника васпитача и 
стручних сарадника и то: професор српског 
језика и књижевности у одељењима за нацио-
налне мањине, професор српскохрватског јези-
ка и југословенске књижевности за наставу у 
школама са мађарским, русинским или румунс-
ким наставним језиком, дипломирани филолог 
(србиста - српски језик и лингвистика) - мастер, 
професор српског језика и књижевности, про-
фесор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, професор српске књижевности и 
језика, професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу, дипломирани фило-
лог српског језика са јужнословенским језици-
ма, дипломирани филолог српске књижевности 
са јужнословенским књижевностима, професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност, профе-
сор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и српскохрватски језик, 
професор српскохрватског језика и опште линг-
вистике, професор за српскохрватски језик са 
јужнословенским језицима, професор српскох-
рватског језика са источним и западним сло-
венским језицима, професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенске књижевности 
и општу књижевност, професор југословенске 
књижевности са страним језиком, дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност, дипло-
мирани филолог за књижевност и српски језик, 
мастер филолог (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 линг-
вистика), Филологија, модули: Српски језик и 
Српски језик и компаративна књижевност), 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (српски 
језик и лингвистика), Филологија, модули: Срп-
ски језик и Српски језик и компаративна књи-
жевност) мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет). Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским 
програмима Српски језик и књижевност; Срп-
ска књижевност и језик; Српска књижевност и 
језик са компаратистиком; Српска филологија: 

српски језик и књижевност; Србистик. Сва лица 
су у обавези су да положе испите из Методике 
с основама глотодидактике, Методике наста-
ве српског као нематерњег језика, Методичке 
праксе и испит из српског језика у контакту 
са мађарским/словачким језиком (за мађарску 
и словачку националну мањину) или Лингвис-
тику у контакту (Контактну лингвистику, Тео-
рију језика у контакту) за остале националне 
мањине и треба да савладају обуку за наставу 
српског као нематерњег језика у трајању од 20 
сати у организацији Завода за унапређивање 
образовања и васпитања - Центар за професио-
нални развој запослених у образовању. Да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање, злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање, има 
држављанство Републике Србије, зна српски и 
мађарски језик (језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: 
попуњен и одштампан формулар на интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја - пријавни формулар, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом бодова (ори-
гинал или оверена фотокопија потврде- уве-
рење одговарајуће високошколске установе о 
броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или ове-
рена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који 
ово образовање поседују, они који не поседују, 
Закон сходно члану 142. став 2. дозвољава да 
је ово образовање наставник обавезан да стек-
не у року од једне године, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу;доказ из казнене 
евиденције МУП-а - од надлежне полицијске 
управе, уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија) не старија од 6 месе-
ци;доказ о познавању српског и мађарског јези-
ка, на којем остварује образовно-васпитни рад 
(диплома, односно уверење о стеченом висо-
ком образовању, уколико је на српском језику, 
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, 
у супротном је потребно доставити оверену 
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој шко-
ли на српском језику или потврду из средње 
школе да је учио српски језик, а доказ да кан-
дидат зна мађарски језик је оверена фотокопија 
дипломе о завршеној средњој школи на мађар-
ском језику или потврда из средње школе да је 
учио мађарски језик), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не 
старији од шест месеци; доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду.Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 
Пријаве са потребном документацијом доста-
вити лично или слати са назнаком „Конкурс за 

наставника српског као нематерњег језика”, на 
адресу: Основна школа „Никола Тесла”, Бачка 
Топола, Фрушкогорска 1, 24300 Бачка Топо-
ла. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. За 
све информације можете позвати број телефо-
на: 024/715-411, 024/712-730 и 024/711-726.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а

Секретар
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама дру-
гог степена из области правних наука (мастер 
академске студије, односно специјалистичке 
академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама из прав-
них наука у трајању од најмање четири године 
по пропису који је уређивао високо образовање 
пре 10. септембра 2005. године. Радно искуство 
3 године на истим и сличним пословима, знање 
енглеског језика. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба прило-
жити: кратку биографију, фотокопију оверене 
дипломе, међународно признати сертификати 
(CAMBRIDGE, IELTS, TOEFL или одговарајући). 
Конкурс је отворен 10 дана од дана објављи-
вања у средствима јавног информисања. Непот-
пуне и неблаговремене приспеле пријаве се 
неће разматрати. Ближе информације се могу 
добити на телефон: 024/554-300. Пријаве са 
доказом о испуњавању услова слати на адресу: 
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факул-
тет Суботица, Козарачка 2а, 24000 Суботица.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Менаџмент
на одређено време од пет година

УСЛОВИ:VIIИ степен стручне спреме, док-
тор наука - менаџмент и бизнис, са доктор-
ском дисертацијом из уже научне области 
Менаџмент. Поред наведених услова, кандида-
ти треба да испуне и друге услове прописане 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС” 88/17) Статута Универзитета у 
Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. годи-
не, Статута Економског факултета у Суботици 
бр. 01- 1812 од 31. маја 2018. године, са изме-
нама и допунама од 20. децембра 2018. године, 
Правилника о ближим мимималним условима 
за избор у звања наставника на Универзитету 
у Новом Саду од 3. марта 2016. године (измене 
и допуне од 8. септембра 2016. године, 22. сеп-
тембра 2016. године, 1. децембра 2016. годи-
не, 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 кандидату пријављеном на конкурс 
за избор у звање наставника универзитета 
(2. одељак реферата о пријављеним канди-
датима) у штампаној форми и у електронској 
форми на CD-у (Образац и Упутство су доступ-
ни на сајту Универзитета у Новом Саду www.
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uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте 
(у случају чиповане личне карте потребно је 
доставити очитану личну карту), оверене фото-
копије диплома, списак радова и саме радове, 
потврду о томе да лице није правоснажном пре-
судом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе које издаје 
високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској уста-
нови, као и све остале доказе који упућују на 
испуњеност услова предвиђених Законом, Ста-
тутом Универзитета, Статутом Факултета и Пра-
вилницима Универзитета и Факултета. Пријаве 
кандидата са прилозима подносе се Економском 
факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у 
року од 15 дана од дана објављивања Конкур-
са. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће бити разматране. Факултет неће 
враћати запримљену конкурсну документацију 
кандидатима.

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА
”БОСА МИЛИЋЕВИЋ”

24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21

Наставник предметне наставе 
биологије (и сродних предмета)

на мађарском наставном језику, са 62% 
радног времена

УСЛОВИ: професор биологије; дипломира-
ни молекуларни биолог и физиолог; дипло-
мирани биолог; професор биологије - хемије; 
дипломирани професор биологије и хемије; 
дипломирани биолог за екологију и заштиту 
животне средине; дипломирани биолог, смер 
заштита животне средине; дипломирани био-
лог заштите животне средине; дипломирани 
биолог - еколог; дипломирани професор биоло-
гије; дипломирани професор биологије - мас-
тер; дипломирани биолог - мастер; дипломира-
ни молекуларни биолог - мастер; дипломирани 
професор биологије - хемије - мастер; мастер 
биолог; мастер професор биологије.

Наставник предметне наставе 
историје (и сродних предмета)

на мађарском наставном језику, са 61% 
радног времена

УСЛОВИ: професор историје; дипломирани 
историчар; професор историје - географије; 
дипломирани историчар - мастер; мастер исто-
ричар; мастер професор предметне наставе.
Кандидат који је стекао академско звање мас-
тер мора имати претходно завршене основне 
академске студије историје.

ОСТАЛО: осим одговарајућег образовања у 
смислу чл. 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон и 6/2020; даље: 
Закон) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предме-
та, 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, 7/2019 и 2/2020), кандидат 
мора да испуњава и остале услове за пријем 
у радни однос прописане чл. 139. Закона: да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 

и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (мађарски језик). Кандидат 
који нема обавезно образовање прописано чл. 
142. Закона (психолошке, педагошке и мето-
дичке дисциплине) обавезан је да га стекне у 
року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Кандидат је дужан да уз 
попуњени пријавни формулар који се преузима 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs - одељак „Ново на сајту”), на кон-
курс достави: оверену копију доказа о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење из казне-
не евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у 
складу са чл. 139. став 1. тачка 3) Закона; ори-
гинал или оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци; 
оверену копију доказа да зна српски и мађар-
ски језик (оверена копија дипломе о завршеној 
средњој школи, вишој школи или факултету на 
српском/мађарском језику или оверена копија 
уверења о положеном испиту из српског/мађар-
ског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе); биографију са прегледом 
радних ангажовања (обавезно навести адре-
су за пријем поште и број телефона). Копије 
доказа које се подносе при конкурисању морају 
бити оверене од стране надлежног органа, у 
супротном се неће узети у разматрање. Канди-
дати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Након психолошке процене, конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима који се нала-
зе на листи кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос и доноси решење 
о избору кандидата. Изабрани кандидат дос-
тавља лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученици-
ма пре закључења уговора о раду (не у склопу 
конкурсне документације). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве достави-
ти на адресу: Економска средња школа „Боса 
Милићевић”, Ђуре Ђаковића 21, 24000 Субо-
тица (са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос”). Информације о конкурсу могу се доби-
ти од секретара школе Наташе Николић, путем 
мејла: natasa.nikolic@ekonomskasu.edu.rs.

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
24000 Суботица, Максима Горког 29

Наставник математике

Наставник разредне наставе

Наставник српског језика
са 67% радног времена

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос прописане чланом 
139. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018- др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Иван Горан Ковачић” Субо-
тица и то под 1, 2 и 3: да имају одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140. 

Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), као 
и према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Просветни гласник РС”, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); под 4: да 
има завршену основну школу према Правилни-
ку о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Иван Горан Ковачић” Суботица; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
попуњава пријавни формулар који преузима 
на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије 
(www.mpn.gov.rs) и са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља следећу докумен-
тацију:оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; под 4: оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основ-
ној школи; уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање канди-
дат прибавља у надлежној полицијској управи 
МУП-а - не старије од 6 месеци у оригиналу или 
овереној фотокопији; уверење о држављанству 
Републике Србије - оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци; доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику;биографију. Лекарско увререње 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Пријаве на конкурс се могу донети лично 
у затвореној коверти или послати на адресу ОШ 
„Иван Горан Ковачић”, 24000 Суботица, Макси-
ма Горког 29, са назнаком „За конкурс за радно 
место (навести радно место за које се канди-
дат пријављује)”. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СТАРИ КОВАЧ ЂУЛА”

24310 Стара Моравица, Михаља Танчића 2

Наставник предметне наставе - 
немачког језика

на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних Законом о 



Бесплатна публикација о запошљавању 16110.06.2020. |  Број 885 |   

Наука и образовање

раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степе-
ну 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, 
11/2019,2/2020) и то:да има одговарајуће обра-
зовање, у складу са чланом 140. Закона, однос-
но: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије) и то: а) 
студије другог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно струч-
не области или области педагошких наука. 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника васпитача и 
стручних сарадника и то: професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књи-
жевност, мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик), 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/профил 
немачки језик),мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм Језик, књижев-
ност и култура);мастер професор предметне 
наставе (претходно 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, није осуђивано правос-
нажном 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, злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање има 
држављанство Републике Србије, зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад- мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: попуњен и одштампан формулар на 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја- пријавни форму-
лар, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовање, доказ да канди-
дат 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 шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом бодова (оригинал или оверена 
фотокопија потврде- уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из пси-
хологије и педагогије или оверена копија уве-
рења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање 
поседују, они који не поседују, Закон сходно 
члану 142. став 2. дозвољава да је ово обра-
зовање наставник обавезан да стекне у року 

од једне године, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; доказ из казнене евиден-
ције МУП-а – од надлежне полицијске управе, 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија) не старија од 6 месеци; доказ 
о познавању српског језика и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад (диплома, 
односно уверење о стеченом високом образо-
вању, уколико је на српском језику, уједно је и 
доказ да кандидат зна српски језик, у супрот-
ном је потребно доставити оверену копију 
доказа да зна српски језик, тј. оверену фото-
копију дипломе о завршеној средњој школи на 
српском језику или потврду из средње школе 
да је учио српски језик, а доказ да кандидат 
зна мађарски језик је оверена фотокопија 
дипломе о завршеној средњој школи на мађар-
ском језику или потврда из средње школе да је 
учио мађарски језик), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не 
старији од шест месеци; доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат доставља пре 
закључења уговора о радуПријаве са потреб-
ном документацијом доставити лично или сла-
ти на адресу: Основна школа „Стари Ковач 
Ђула” Стара Моравица, Михаља Танчића 2, 
24310 Стара Моравица. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. За све информације можете 
позвати број телефона: 024/741-026, 711-726, 
712-730.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЈВОДА СТЕПА”
15305 Липолист, Карађорђева 1 

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. да имају одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019, 
27/2018-др. закон и 6/2020) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик и језик на којем остварују 
образовно-васпитни рад

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампан пријавни формулар кандидати 
треба да доставе следећа документа: 1. ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, 2 доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела прописана чланом 139. став 1 тачка 3 

Закона о основама система образовања и вас-
питања, не старији од 6 месеци (овај документ 
издаје МУП-полицијска управа)- оригинал или 
оверена фотокопија; 3. уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од шест 
месеци (оригинал или оверену фотокопију), 4 
доказ о познавању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад при-
лаже кандидат који није стекао образовање на 
српском језику, тако што подноси доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подно-
си изабрани кандидат 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. Пријава са доказима о испуња-
вању услова конкурса достављају се на адресу: 
Основна школа „Војвода Степа”, Карађорђева 1, 
15305 Липолист.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. да имају одговарајуће образо-
вање - средње образовање у трајању од чети-
ри године, стечено након завршене средње 
економске школе, 2. да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3. да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик и језик на којем остварују 
образовно-васпитни рад

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампан пријавни формулар кандидати 
треба да доставе следећа документа: 1. ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; 2. доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела прописана чланом 139. став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, не старији од 6 месеци (овај документ 
издаје МУП-полицијска управа)- оригинал или 
оверена фотокопија; 3. уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од шест 
месеци (оригинал или оверену фотокопију); 4. 
доказ о познавању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад при-
лаже кандидат који није стекао образовање на 
српском језику, тако што подноси доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подно-
си изабрани кандидат 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. Пријава са доказима о испуња-
вању услова конкурса достављају се на адресу: 
Основна школа „Војвода Степа”, Карађорђева 1, 
15305 Липолист.
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Наука и образовање

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА” 
15359 Дубље, Ђенерала Драже Михајловића 8

тел. 015/440-005

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наве-
дено 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 стручних 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, 13/2018 и 
11/2019). Члан 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прописује услове 
за пријем у радни однос, односно да у рад-
ни 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 осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Услови из ста-
ва 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 основа-
ма система образовања и васпитања прописа-
но 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 предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима 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 науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС- Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019) прописани су сте-
пен и врста образовања за извођење наста-
ве и других облика образовно-васпитног рада 
на радном месту наставник разредне наставе, 
и то: професор разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагош-
ком 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.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 
1. доказ да поседује одговарајуће образовање 
(оверену 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 најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно 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 издата и стече-
на на српском језику или уверење одговарајуће 
високошколске установе да је лице положило 
испит из српског језика са методиком оригинал 
или оверена фотокопија). Напомена: доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 разматрање. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. У 
складу са чланом 155. став 1. и 2. у вези са 
чланом 154. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке 
о радном месту на које кандидат конкурише 
и податке о кандидату (име и презиме, адре-
са 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 „Никола Тесла” Дубље, Улица 
Ђенерала Драже Михајловића 8, 15359 Дубље, 
телефон 015/440-005.

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наведено 
радно место треба да испуњава услове из чла-
на 139. и члана 140. Закона о основама систе-
ма 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 стручних 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, 13/2018 и 
11/2019). Члан 139. Закона о основама систе-
ма 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 психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1. овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог чла-
на 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 система образовања 
и васпитања прописано је наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима 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 науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019) прописани су сте-
пен и врста образовања за извођење наста-
ве и других облика образовно-васпитног рада 
на радном месту наставник математике, и то: 
професор математике, дипломирани матема-
тичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломи-
рани математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани мате-
матичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математи-
ке-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар - професор мате-
матике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије - математике, - професор 
географије - математике, професор физике - 
математике, професор биологије - математике, 
професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер, дипло-
мирани математичар и информатичар, дипло-
мирани математичар - механичар, мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
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ни-мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да доста-
ви: 1. доказ да поседује одговарајуће образо-
вање (оверену фотокопију дипломе или уве-
рења), 2. да је држављанин Републике Србије 
(уверење о држављанству РС не старије од 
шест месеци - оригинал или оверена фотоко-
пија). 3. доказ 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 полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење из МУП-а- 
не старије од шест месеци - оригинал или ове-
рена фотокопија), 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 одго-
варајуће високошколске 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 - дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Након истека рока за достављање 
пријава није могуће достављање доказа о 
испуњености услова. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Школа није у обавези да враћа конкурсну доку-
ментацију. У складу са чланом 155. став 1. и 2. 
у вези са чланом 154. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор. Пријава на конкурс обавезно садр-
жи податке о радном месту на које кандидат 
конкурише и податке о кандидату (име и прези-
ме, адреса пребивалишта односно боравишта, 
контакт телефон кандидата, адреса електрон-
ске поште ако је кандидат поседује). Пријаве 
са доказима доставити у року 8 дана од дана 
оглашавања у публикацији „Послови”. Прија-
ве доставити на адресу: ОШ „Никола Тесла”, 
Дубље, Улица Ђенерала Драже Михајловића 8, 
15359 Дубље, телефон 015/440-005.

ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ”
15356 Глушци, Светомира Алимпића 3

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведе-
но радно место треба да испуњава услове из 
члана 139. и члана 140. Закона о основама сис-
тема 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 стручних 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, 13/2018, 
11/2019 и 2/2020). Члан 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања прописује 

усклове за пријем у радни однос, односно да у 
радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом 
и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-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 закључења уговора 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 обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник”, 
број («Сл. гласник РС- Просветни гласник», број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020) 
прописани су степен и врста образовања за 
извођење наставе и других облика образов-
но-васпитног рада на радном месту стручни 
сарадник-библиотекар, и то: дипломирани биб-
лиотекар - информатичар, професор, односно 
дипломирани филолог језика и књижевности, 
професор, односно дипломирани филолог за 
општу књижевност са теоријом књижевности, 
професор разредне наставе, професор језика и 
књижевности, односно књижевности и језика - 
смер за библиотекарство, професор, односно 
дипломирани филолог књижевности и језика, 
професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности, професор српског језика и 
књижевности, професор српске књижевности 
и језика са општом књижевношћу, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, професор, 
односно дипломирани филолог за југословен-
ску књижевност и општу књижевност, мастер 
библиотекар - информатичар, мастер фило-
лог (главни предмет/профил библиотекарство 
и информатика), мастер професор језика и 
књижевности (главни предмет/профил библи-
отекарство и информатика), професор југосло-
венских књижевности, дипломирани компара-
тивиста и библиотекар.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву пријавни фор-
мулар треба да достави: 1. доказ да поседује 
одговарајуће образовање (оверену 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 осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (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 издата и стечена на срп-
ском језику или уверење одговарајуће висо-
кошколске 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 иза-
брани 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 разматрање. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. У 
складу са чланом 155. став 1. и 2. у вези са 
чланом 154. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке 
о радном месту на које кандидат конкурише 
и податке о кандидату (име и презиме, адре-
са 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 „Цветин Бркић”, Светомира Алим-
пића 3, 15356 Глушци.

Чистачица 
у Глушцима и у издвојеном одељењу у 

Узвећу

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведе-
но радно место треба да испуњава услове из 
члана 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/20) 
као и чланова 33. и 34. Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова у Основној 
школи ,,Цветин Бркић” из Глушаца бр. 134 
од 23.3.2018. године и Правилника о измена-
ма Правилника о организацији и систематиза-
цији послова бр. 460 од 15.6.2018.године, бр. 
935 од 07.11.2018.године, бр.717 од 20.8.2019. 
године. Члан 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања прописује усклове 
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 психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) 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 
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насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1. овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Чланом 33. и 
34. Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у Основној школи ,,Цветин Бркић” 
из Глушаца бр. 134 од 23.3.2018.године и Пра-
вилника о изменама Правилника о организацији 
и систематизацији послова бр.460 од 15.6.2018.
године, бр. 935 од 07.11.2018.године, бр.717 од 
20.8.2019. године прописано је да за обављање 
послова радног места чистачица радни однос 
може се засновати с лицем које испуњава усло-
ве прописане чланом 15. овог правилника и има 
први степен стручне спреме, односно завршену 
основну школу. Члан 15.наведеног правилника 
одговара члану 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву пријавни фор-
мулар треба да достави: 1 доказ да поседује 
одговарајуће образовање (оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе, односно сведочанства 
или уверења), 2. да је држављанин Републике 
Србије (уверење о држављанству РС не старије 
од шест месеци - оригинал или оверена фото-
копија). 3. доказ да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење 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). Напомена: Доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 разматрање. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. У 
складу са чланом 155. став 1. и 2. у вези са 
чланом 154. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке 
о радном месту на које кандидат конкурише 
и податке о кандидату (име и презиме, адре-
са 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 „Цветин Бркић”, Улица Светомира 
Алимпића 3, 15356 Глушци. 

Наставник физике 
са 50% радног времена

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 образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 
2/2020). Члан 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прописује усклове 
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 психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1. овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог чла-
на 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 система образовања 
и васпитања прописано је наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019 и 2/2020) прописани су сте-
пен и врста образовања за извођење наставе 
и других облика образовно-васпитног рада на 
радном месту наставник физике, и то: профе-
сор физике, дипломирани физичар, професор 
физике и хемије, дипломирани педагог за физи-
ку и хемију, професор физике и основе технике, 

дипломирани педагог за физику и основе тех-
нике, професор физике и математике, дипломи-
рани астрофизичар, дипломирани физичар за 
примењену 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, дипломира-
ни физичар истраживач, дипломирани профе-
сор физике и хемије за основну школу, дипло-
мирани 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, 
дипломирани астроном, смер астрофизика, 
професор физике-информатике, дипломира-
ни физичар-медицинска физика, дипломирани 
професор физике-мастер, дипломирани физи-
чар-мастер, мастер физичар, мастер професор 
физике, мастер професор физике и хемије, мас-
тер професор физике и информатике, дипломи-
рани физичар - мастер физике-метеорологије, 
дипломирани физичар - мастер физике-астро-
номије, дипломирани физичар - мастер меди-
цинске физике, дипломирани професор физи-
ке-хемије, мастер, дипломирани професор 
физике-информатике, мастер, дипломирани 
физичар - професор физике - мастер, дипло-
мирани физичар - теоријска и експеримен-
тална физика - мастер, дипломирани физичар 
- примењена и компјутерска физика - мастер, 
дипломирани физичар - примењена физика и 
информатика - мастер, дипломирани физичар - 
професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер, дипломирани физичар - профе-
сор физике и хемије за основну школу - мастер; 
мастер професор математике и физике; мастер 
професор информатике и физике; дипломира-
ни физичар - информатичар; мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер морају имати претходно завр-
шене основне академске студије на студијским 
програмима из области физике.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву пријавни фор-
мулар треба да достави: 1. доказ да поседује 
одговарајуће образовање (оверену 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 осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (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 издата и стечена на срп-
ском језику или уверење одговарајуће висо-
кошколске 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 иза-
брани 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 разматрање. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. У 
складу са чланом 155. став 1. и 2. у вези са 
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чланом 154. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке 
о радном месту на које кандидат конкурише 
и податке о кандидату (име и презиме, адре-
са 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 „Цветин Бркић”, Светомира Алим-
пића 3, 15356 Глушци.

Наставник математике

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 образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи («Сл. гласник РС- Просветни глас-
ник», број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019. и 
2/2020). Члан 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прописује усклове 
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 психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1. овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог чла-
на 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 система образовања 
и васпитања прописано је наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима 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 науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 

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 и 2/2020) прописа-
ни су степен и врста образовања за извођење 
наставе и других облика образовно-васпитног 
рада на радном месту наставник математике, и 
то: професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор математике, дипломирани математичар 
- теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву пријавни фор-
мулар треба да достави: 1. доказ да поседује 
одговарајуће образовање (оверену 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 осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (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 издата и стечена на срп-
ском језику или уверење одговарајуће висо-
кошколске 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 иза-
брани 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 разматрање. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. У 
складу са чланом 155. став 1. и 2. у вези са 
чланом 154. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке 
о радном месту на које кандидат конкурише 
и податке о кандидату (име и презиме, адре-
са 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 „Цветин Бркић”, Светомира Алим-
пића 3, 15356 Глушци.

Наставник разредне наставе

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 образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС- Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019. и 
2/2020). Члан 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прописује усклове 
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 психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1. овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог чла-
на 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, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, ултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка 
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(2) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних 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, 13/2018, 
11/2019 и 2/2020) прописани су степен и врста 
образовања за извођење наставе и других 
облика образовно-васпитног рада на радном 
месту наставник разредне наставе, и то: профе-
сор разредне наставе, професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, 
професор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву пријавни фор-
мулар треба да достави: 1. доказ да поседује 
одговарајуће образовање (оверену 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 осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (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 издата и стечена на срп-
ском језику или уверење одговарајуће висо-
кошколске 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 иза-
брани 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 разматрање. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. У 
складу са чланом 155. став 1. и 2. у вези са 
чланом 154. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке 
о радном месту на које кандидат конкурише 
и податке о кандидату (име и презиме, адре-
са 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 „Цветин Бркић”, Светомира Алим-
пића 3, 15356 Глушци.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Библиотекар

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 139. став 1. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19 и 
6/20). Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у погледу врсте стручне спреме 
предвиђене чл. 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19 и 6/20) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19), психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
да је држављанин Републике Србије, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-др закони, 
10/19 И 6/20), да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да под-
несе следећа документа: краћу биографију, 
доказ да има одговарајуће образовање - про-
писану врсту и степен стручне спреме (овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о одгова-
рајућем образовању), доказ да није осуђиван 
правоснажном 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, 10/19 и 
6/20),- уверење се прибавља у МУП-у, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старија од 6 месеци). Лекарско уверење 
подноси се непосредно пре закључења уговора 
о раду, у складу са чланом 139. став 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Кандидати попуњавају пријавни фолмулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним фолмуларом достављају на адресу школе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у листу „Послови”.

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ”

15000 Шабац, Масарикова 35

Наставник виолине

Наставник гитаре
5 извршилаца

Корепетитор

Наставник трубе

УСЛОВИ: за пријем у радни однос кандидат тре-
ба да испуњава следеће услове: 1) поседовање 
одговарајућег образовања предвиђеног чл.140., 
131. став 3 и чл.142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним и уметничким школама у посручју рада 
култура, уметност и јавно информисање („Сл. 
гласник РС”, бр. 16/2015, 11/2016 и 2/2017), и 
то: наставник виолине- дипломирани музичар, 
усмерење виолиниста; дипломирани музичар 
- виолиниста; академски музичар виолиниста; 
мастер музички уметник, професионални статус 
- виолиниста; Наставник трубе - дипломирани 

музичар - усмерење трубач; дипломирани музи-
чар трубач; академски музичар трубач; мастер 
музички уметник, професионални статус - тру-
бач; Наставник гитаре - дипломирани музичар, 
усмерење гитариста; дипломирани музичар 
- гитариста; академски музичар гитариста; и 
мастер музички уметник, професионални ста-
тус - гитариста; Корепетитор - дипломирани 
музичар, усмерење пијаниста; дипломирани 
музичар – пијаниста; дипломирани музичар – 
оргуљаш; дипломирани музичар – чембалиста; 
академски музичар пијаниста; академски музи-
чар оргуљаш; академски музичар чембалиста; 
мастер музички уметник, професионални стстус 
– клавириста, оргуљаш или чембалиста; мас-
тер музички уметник, професионални статус – 
камерни музичар; дипломирани клавириста; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиванправоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица и родоскврнуће, за 
кривично делопримање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није,у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; зна 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидатису дужни да на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја попуне пријавни 
формулар, а потребну документацију, заједно 
са отштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат треба 
да достави следећа документа у оригиналу или 
овереној фотокопији: доказ о држављанству 
Републике Србије (не старији од шест месеци); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; доказ о неосуђиваности; лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (овај 
документ је потребно да достави кандидат пре 
закључења уговора о раду). Конкурс спроводи 
конкурсна комисија. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор с кандидатима са листе и доноси 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 оддана достављања решења. Рок 
за пријављивање на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Ако по конкур-
су није изабран ниједан кандидат, расписује се 
нови конкурс у року од осам дана. Пријаве тре-
ба послати у затвореној коверти, са назнаком 
„За конкурс”, на адресу: Музичка школа „Михаи-
ло Вукдраговић”, Масарикова 35, 15000 Шабац. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе телефоном: 015/350-282.
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Наука и образовање

ОШ „МИКА МИТРОВИЋ”
15350 Богатић, Војводе Степе 4

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидати за наставника матема-
тике треба да испуњавају следеће услове: 1. 
да имају одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 
и 11/2019), 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду); 3 да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из МУП-а); 4. да имају држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Чланом 140. став 1.и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
прописано је да наставник, васпитач и струч-
ни сарадник јесте лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) 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 интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из става 1. 
тачка 1) подтачка (2) члана 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Кандидати 
уз одштампани и попуњени пријавни форму-
лар (на званичној интернет страници минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
рс) треба да доставе следећа документа:  
Оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем високом образовању у 
складу са чл. 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019 
и 2/2020); Уверење о држављанству- не ста-
рије од 6 месеци- оригинал или оверена фото-
копија; доказ 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 полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење из МУП- да 
није старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рена фотокопија) 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 одго-
варајуће високошколске установе да је лице 
положило испит из српског језика оригинал 
или оверена фотокопија). Напомена: Доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 разматрање. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. У 
складу са чланом 155. став 1. и 2. у вези са 
чланом 154. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. На пријавном 
формулару кандидати треба да допишу адре-
су пребивалишта односно боравишта, контакт 
телефон и адресу електронске поште ако је 
кандидат поседује. Пријавни формулар са дока-
зима доставити у року 8 дана од дана оглаша-
вања у публикацији „Послови” на адресу: ОШ 
„Мика Митровић”, Улица Војводе Степе број 4, 
15350 Богатић. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 015/7786-145.

ИСПРАВКА ОГЛАСА 
СРЕДЊА ШКОЛА КОЦЕЉЕВА

У огласу објављеном 03.06.2020. погрешно је 
објављено за радно место професора српс-
ког језика и књижевности - два извршиоца, 
а исправно треба да стоји: 1 извршилац. Све 
остало остаје неизмењено.

УЖИЦЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ПОЖЕГИ
31210 Пожега, Вука Караџића 6

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, 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. Кандидати за наве-
дено радно место треба да испуњавају услове 
из члана 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: а) да имају одгова-
рајуће образовање из члана 140.став 1. тачка 
1) и 2) Закона о основама образовања и вас-
питања, као и да испуњава услове прописане 
Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 
6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 8/11, 9/13 6/2014, 
5/2015-др.правилник, 8/2015-др.правилник, 
16/2015-др.правилник) (За наставнике); б) да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-

ност за рад са децом и ученицима; в) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; г) да имају држављанство 
Републике Србије; д) да знају српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова из тача-
ка 5а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а 
доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове 
одлуке прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Уз ова документа доставити и кратку рад-
ну биографију - CV. Документација се доставља 
у оригиналима не старијим од шест месеци или 
у овереним фотокопијама. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих 
услова конкурса, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се разматрати. Пријаве 
се достављају у затвореној коверти, лично или 
поштом на адресу: Техничка школа у Пожеги, 
Вука Караџића 6.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА  
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„ЉУБО МИЋИЋ”
31210 Пожега, Болничка 2

тел. 031/3816-478

Наставник српског језика и 
књижевности

са непуним радним временом 56%

УСЛОВИ: Кандидат за радно место настав-
ннк српског језика и књижевности треба да 
испуњава услове из члана 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: 
а) има одговарајуће образовање прописано 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службеном гласнику РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016- И, 
13/2016-П, 2/2017-1, 2/2017-П, 13/2018, 7/2019 
и 2/2020), б) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; в) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) има држављан-
ство Републике Србије; д) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Поред услова у погледу стручне спреме, 
сви кандидати треба да испуњавају и услове из 
члана 140. став 1. тачка 1) и 2) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Дока-
зи о испуњености услова из тачке 5а), в), г) 
и д) достављају се уз пријаву, на адресу шко-
ле поштом или лично, а доказ о испуњености 
услова из тачке 56) ове одлуке прибавља се 
пре закључења уговора о раду.
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Наука и образовање

Домар/мајстор одржавања - ложач

УСЛОВИ: Кандидат за радно место домар/
мајстор одржавања - ложач треба да испуња-
ва услове из члана 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: а) има 
одговарајуће образовање прописано Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
Пољопривредне школе са домом ученика „Љубо 
Мићић” Пожега, тј. да има завршено средње 
образовање и то III степен стручне спреме, а 
од додатних знања, положен стручни испит за 
рад са судовима под притиском; б) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) није осуђивано правнос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; г) има држављан-
ство Републике Србије; д) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачке 5а), 
в), г) и д) достављају се уз пријаву, на адре-
су школе поштом или лично, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 56) ове одлуке прибавља 
се пре закључења уговора о раду.

Возач - руковалац пољопривредних 
машина и возила

УСЛОВИ: кандидат за радно место возач - руко-
валац пољопривредних машина и возила тре-
ба да испуњава услове из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања, и 
то: а) има одговарајуће образовање прописано 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова Пољопривредне школе са домом уче-
ника „Љубо Мићић” Пожега, тј. да има заврше-
но средње образовање и то III степен стручне 
спреме образовног профила руковалац - меха-
ничар пољопривредне технике или аутомеха-
ничар, а од посебних услова да има возачку 
дозволу „Б” категорије, односно „Ф” катего-
рије; б) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) има држављан-
ство Републике Србије; д) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачке 5а), 
в), г) и д) достављају се уз пријаву, на адресу 
школе поштом или лично, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 56) ове одлуке прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и ЦВ (радна биографија) 
кандидати су обавезни да приложе: 1) овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном факул-
тету, а за лица која су стекла звање мастер и 
оверену фотокопију дипломе којом потврђују 

да имају завршене основне академске студије 
студијског програма (за радно место настав-
ник српског језика и књижевности), оверену 
копију дипломе о завршеној средњој школи и 
уверење о положеном стручном испиту за рад 
са судовима под притиском (за радно место 
домар/мајстор одржавања - ложач) и оверену 
копију дипломе о завршеној средњој школи и 
копију возачке дозволе, односно очитани при-
мерак исте (за радно место возач - руковалац 
пољопривредних машина и возила); 2) уверење 
о држављанству Републике Србије и извод из 
матичне књиге рођених (оригинали, или овере-
не копије не старије од шест месеци); 3) доказ 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење из казнене 
евиденције МУП-а, не старије од шест месеци); 
4) доказ да против кандидата није покренут 
кривични поступак за кривична дела из члана 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (потврда или уверење 
надлежног суда, не старије од шест месеци); 
5) доказ да кандидат зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно - васпитни рад 
(достављају само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће образовне установе 
да је кандидат положио испит из познавања 
српског језика, оверена копија). Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима који врши надлеж-
на служба за послове запошљавања 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 уче-
ницима. 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. Пријаве 
доставити лично, или путем поште на адресу 
школе: Пољопривредна школа са домом учени-
ка „Љубо Мићић” Пожега, ул. Болничка број 2, 
31210 Пожега. Ближе информације о конкурсу 
се могу добити нателефон бр. 031/3816-478. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и ЦВ (радна биографија), 
кандидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Конкурс се објављује у публикацији „Посло-
ви” . Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране директора Школе посеб-
ним решењем.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”

31254 Костојевићи, Костојевићи
тел. 031/3860-081

Наставник енглеског језика
са непуним 62,22% радним временом, 

односно за 12 часова седмично, за рад у 
ИО Злодол, ИО Заглавак, Јакљ и Јеловик
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл.24. Закона о раду, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: 1 посе-

довање одговарајућег високог образовања, и 
то: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10.09.2005. да испуњава услове 
из чл. 142.став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17),односно да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; 
кандидат треба да испуњава услове у погледу 
врсте стручне спреме предвиђене Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16,10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18и 11/19); 2. 
поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима(доказ 
се доставља при закључењу уговора о раду); 
3. неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања или давања мита; за 
кривично дело из групе кривичних дека против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изречену 
кривичну санкцију; непостојање дискримина-
торног понашања на страни кандидата, утврђе-
ног у складу са законом(доказује се изводом из 
казнене евиденције, који прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе); 4. поседовање држављан-
ства Републике Србије; 5. знање језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Потпуним 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1) ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; 2) оверену фотокопију 
индекса или уверења високошколске установе о 
пложеним испитима из педагогије и психологије 
или потврду, односно уверење високошколске 
установе да кандидат испуњава услове из члана 
142. став 1. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања или оверени препис или 
оверену фотокопију лиценце за рад наставника, 
васпитача или стручних сарадника; 3) доказ о 
држављанству Републике Србије (оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); 4) доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику, пошто се сматра 
да они познају језик на којем се изводи образов-
но-васпитни рад); 5) уверење о неосуђиваности 
за наведена кривична дела (оргинал или овере-
ну фотокопију), не старије од 6 месеци; 6) извод 
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију 
или оригинал); 7) кратку биографију; 8) пријав-
ни формулар. Лекарско уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
зг рад са децом и ученицима, доставља се пре 
закључења уговора о раду. Образац прија-
ве под називом „Формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања” 
кандидати преузимају са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом доставити на адре-
су школе: Основна школа „Душан Јерковић”, 
31254 Костојевићи, или предати непосредно у 
сектретаријату школе, са назнаком „За конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације могу 
се добити код секретара школе и преко телефо-
на: 031/3860-081
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА  
„РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ”

31000 Ужице, Николе Пашића 17

Наставник стручних предмета у 
подручју рада Саобраћај

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, специјалис-
тичке 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, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговајауће 
научне, односно стручне области оли области 
педагошких наука, при чему ово лице мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима којн су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године. Кандидат треба да 
испуњава услове у погледу врсте стручне спре-
ме предвиђене чланом 3. тачка 5. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада саобраћај („Служ-
бени гласник Републике Србије - Просветни 
гласник” бр. 16/2015, 2/2017, 8/2017,16/2018, 
4/2019, 7/2019, 9/2019 и 2/2020) и то: дипло-
мирани саобраћајни инжењер, односно дипло-
мирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски 
и градски саобраћај или друмски и градски 
саобраћај и транспорт; мастер инжењер сао-
браћаја, претходно завршене основне академ-
ске студије у области саобраћајног инжењер-
ства на студијском програму, односно модулу: 
друмски и градски саобраћај и транспорт 
- транспорт, саобраћај и транспорт, ако су 
на основним академским или мастер студија-
ма изучавани наставни садржаји из области  
предмета.

Наставник математике

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, специјалис-
тичке 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, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговајауће 
научне, односно стручне области нли области 

педагошких наука, при чему ово лице мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, 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 10.09.2005. године. Кандндат треба да 
испуњава услове у погледу врсте стручне спре-
ме предвиђене чланом 2. тачка 13. Правилник 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („ Сл. Гл. 
РС- Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 н 2/2020)

Наставник српског језика и 
књижевности

са непуним 70% радним временом 

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, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
студије другог степена из области педагошкнх 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целнне и одговајауће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему ово лнце мора да 
нма завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима кој су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године. Кандидат треба да 
испуњава услове у погледу врсте стручне спре-
ме предвиђене чланом 2. тачка 1. Правилника 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гл. РС-Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020).

Наставник практичне наставе - 
инструктор вожње

са непуним 75% радним временом 

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да је стекао одговарајуће високо 
образоваље у складу са чланом 140. Закона 
основама система образовања и васпитања: 
на студијама другог степеиа (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из иаучне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговајауће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему ово лице мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године. Кандидат тре-
ба да испуњава услове у погледу врсте стру-
чне спреме предвиђене чланом 3. подтачка 18 
ј) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада саобраћај („Службени гласник Републи-
ке Србије - Просветни гласник” бр. 16/2015, 
2/2017, 8/2017,16/2018,4/2019, 7/2019, 9/2019 
и 2/2020.)

Наставник практичне наставе 
у подручју рада Личне услуге, 

образовни профил женски фризер
са непуним 50% радним временом 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да јс стекао одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140. Закона 
основама система образовања и васпнтања: 
на студњама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалнс-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
студње другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плнарне, трансдисцплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговајауће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему ово лице мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, на основннм 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године. Кандидат треба 
да испуњава услове у погледу врсте стручне 
спреме предвиђене чланом 3. тачка 9 подтачка 
1) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручнИх сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Личне услуге („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник” бр. 6/2015).

ОСТАЛО: 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмаље три месеца као и за кривична дела 
наснље у породици, одузимаље малолетног 
детета, запуштање и злостављаље малолет-
ног лнца или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривич-
на дела из групе крвних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићеннх 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашаље 4) да има држављанство Републике 
Србије, 5) да зна српски језик. Кандидати треба 
да доставе: 1) Пријаву на конкурс са кратким 
биографским подацима за заснивање радног 
односа - својеручно потписану, 2) Одштам-
пан и попуњен пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc, 3) оверену фотокопију дипломе илн уве-
реља о дипломнрању, 4) оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, 5) 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, 6) извод из казне-
не евиденције као доказ о неосуђиваности за 
горе наведена кривична дела и да није утврђе-
но дискриминаторно понашање које издаје 
надлежна полицијска управа не старије од 6 
месецн, 7) доказ о познавању српског језика 
подноси кандидат који није стекао диплому, 
на српском језику Доказ о психичкој, физич-
кој 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 Нацио-
нална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Рок за пријаву на 
конкурс: 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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о испуњавању услова конкурса могу се под-
нети лнчно или поштом на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс”: Техннчка школа „Радоје 
Љубичић” Ужице, Николе Пашнћа 17, 31000 
Ужице. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати.

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ“
31236 Дивљака, Латвица бб

тел. 031/3899-690

Наставник физике
са непуним радним временом 60% 

УСЛОВИ: кандидат за рад на радно место тре-
ба да испуњава следеће услове: да поседује 
одговарајућу врсту и степен стручне спреме у 
складу са чланом 140. и 141. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020) и чла-
ном 3. тачка 8. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/2019), да у 
складу са чланом 142. Закона има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких.педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; 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. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије, 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 потвр-
дом високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика). Уз одштам-
пан образац пријавног формулара, кандида-
ти достављају доказ о испуњености услова у 
погледу стручне спреме (оргинал или овере-
на фотокопија дипломе), доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, уверење или потврду да није осуђи-
ван (не старије од 6 месеци), личну биогра-
фију. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци), прилажу 
кандидати приликом заснивања радног одно-
са. Образац пријавног формулара кандидати 
преузимају са сајта Министарства просвете 
науке и технолошког развоја на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc Сви докази 
се подносе у оригиналу или овереној фото-
копији. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана, по истеку конкурса упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши Национална служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва 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. Кон-

курсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Разговор са канди-
датима биће обављен у просторијама ОШ „Јез-
димир Трипковић”, Латвица. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова се предају поштом на 
адресу: ОШ „Јездимир Трипковић”, Латвица бб, 
31236 Дивљака. Пријаве се предају у затворе-
ној коверти, са назнаком: „За конкурс на радно 
место наставник физике”. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31260 Косјерић, Светосавска 39

тел. 031/781-645

Наставник математике
са 40 часова недељно

Наставник математике
са 22 часа недељно, 56% радног 

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова: 
треба да испуњавају и следеће услове: посе-
довање одговарајућег образовања, и то: 1) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005.године, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање, до 10.09.2005.године; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на 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, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног у 
складу са законом; извршена психолошка про-
цена способности за рад с децом и ученици-
ма, у складу а законом. Знање српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-вас-
питни профил. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете,науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, у овереној копији, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи.Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 2. уве-
рење о држављанству Републике Србије или 
извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија). Докази о провери психофизич-
ких способности за рад са децом и ученици-
ма и лекарско уверење се прибављају пре 
закључења уговора о раду. Одлуку о избору 
кандидата донеће се у року од 8 дана од дана 
добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Прија-
ве треба послати на адресу: Техничка школа 
Косјерић, Светосавска 39, 31260 Косјерић, са 
назнаком „Пријава на конкурс”.

ВАЉЕВО

ОШ „СВЕТИ САВА”
14213 Памбуковица

тел. 014/481-108 

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/20), одгова-
рајући степен стручне спреме, а у складу са чла-
ном 140. истог закона, као и у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме 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); да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
које се доставља приликом закључења уговора 
о раду; уверење да није осуђиван за кривична 
дела из члана 139. став 1. тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања не 
старије од 6 месеци, тј. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја, против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на кривичну санкцију за које 
није у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање; да је држављанин Републике 
Србије. Кандидати попуњавају пријаву на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз пријаву 
кандидат прилаже: уверење о држављанству - 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); дипло-
му о стеченом образовању (оригинал или овере-
на копија) лица која су стекла мастер, прилажу 
и диплому основних академских студија; да зна 
језик на коме се одвија васпитно-образовни рад 
(српски језик). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве за конкурс 
се подносе у затвореним ковертама са назнаком: 
„‘За конкурс за радно место наставника разредне 
наставе”, поштом на горе наведену адресу или се 
непосредно предају секретаријату школе сваког 
радног дана од 8 до 12 часова. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе сваког радног дана од 9 до 12 часова и/
или на телефон: 014/481-108 и 062/545-611.

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/20), 
одговарајући степен стручне спреме, а у скла-
ду са чланом 140. истог закона, као и у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) које се доставља приликом 
закључења уговора о раду; уверење да није 
осуђиван за кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања не старије од 6 месеци, тј. 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
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кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја, против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на кривичну санкцију за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин Републике Србије. Кандида-
ти попуњавају пријаву на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријаву кандидат прила-
же: уверење о држављанству - не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија); диплому о стече-
ном оразовању (оригинал или оверена копија) 
лица која су стекла мастер, прилажу и диплому 
основних академских студија; да зна језик на 
коме се одвија васпитно-образовни рад (српски 
језик). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве за конкурс се под-
носе у затвореним ковертама са назнаком: „‘За 
конкурс за радно место наставника енглеског 
језика”, поштом на горе наведену адресу или се 
непосредно предају секретаријату школе сваког 
радног дана од 8 до 12 часова. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе сваког радног дана од 9 до 12 часова и/
или на телефон: 014/481-108 и 062/545-611.

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/20) 
одговарајући степен стручне спреме, а у скла-
ду са чланом 140. истог закона, као и у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) које се доставља приликом 
закључења уговора о раду; уверење да није 
осуђиван за кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања не старије од 6 месеци, тј. 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја, против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на кривичну санкцију за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин Републике Србије. Кандидати 
попуњавају пријаву на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву кандидат прилаже: 
уверење о држављанству - не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); диплому о стеченом оразо-
вању (оригинал или оверена копија) лица која 
су стекла мастер, прилажу и диплому основних 
академских студија; да зна језик на коме се 
одвија васпитно-образовни рад (српски језик). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 

разматрати. Пријаве за конкурс се подносе у 
затвореним ковертама са назнаком: „‘За конкурс 
за радно место наставника математике”, поштом 
на горе наведену адресу или се непосредно пре-
дају секретаријату школе сваког радног дана од 
8 до 12 часова. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе сваког рад-
ног дана у времену од 9 до 12 часова и/или на 
телефон: 014/481-108 и 062/545-611.

Наставник технике и технологије 
и техничког и информатичког 

образовања
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/20), 
одговарајући степен стручне спреме, а у скла-
ду са чланом 140. истог закона, као и у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) које се доставља приликом 
закључења уговора о раду; уверење да није 
осуђиван за кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања не старије од 6 месеци, тј. 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично 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 кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја, 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на кри-
вичну санкцију за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање; да 
је држављанин Републике Србије. Кандидати 
попуњавају пријаву на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву кандидат прилаже: 
уверење о држављанству - не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); диплому о стеченом оразо-
вању (оригинал или оверена копија) лица која 
су стекла мастер, прилажу и диплому основних 
академских студија; да зна језик на коме се 
одвија васпитно-образовни рад (српски језик). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве за конкурс се подносе у 
затвореним ковертама са назнаком: „‘За конкурс 
за радно место наставника технике и техноло-
гије и техничког и информатичког образовања”, 
поштом на горе наведену адресу или се непо-
средно предају секретаријату школе сваког рад-
ног дана од 8 до 12 часова. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
сваког радног дана од 9 до 12 часова и/или на 
телефон: 014/481-108 и 062/545-611.

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14252 Ваљевска Каменица 

тел. 014/254-755

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуновдствене 

послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована од стране директора школе. 

Кандидати за наведено радно место могу бити 
примљени у радни однос под условима из чл. 
139. ЗОСОВ-а: 1. да имају одговарајуће обра-
зовање и то у складу са чл. 140. ЗОСОВ-а сте-
чено: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
год; 2. да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да нису осуђивани за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик и језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се преузима на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије. 
Уз пријаву (пријавни формулар), кандидат дос-
тавља следеће доказе: радну биографију; ори-
гинал или оверена копија дипломе о стеченој 
стручној спреми; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом - прибавља 
се код надлежне полицијске управе; доказ о 
познавању језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад (подноси кандидат који 
није стекао диплому на спрпском језику, који 
је потребно да буде издат од стране високош-
колске установе надлежне за издавање таквих 
докумената) - оригинал или оверена фотоко-
пија; доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима, доставља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву, сви тражени докази морају 
бити достављени као оригинали или овере-
не копије оригинала, не старије од 6 месеци. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на кон-
курс неће се узимати у разматрање при одлу-
чивању по конкурсу. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Кандидат који буде изабран на конкурсу, 
доставиће уверење о здравственој способности 
пре закључења уговора о раду (не старије од 
шест месеци). Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити лично или поштом, на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на кон-
курс”.

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована од стране директора школе. 
Кандидати за наведено радно место могу бити 
примљени у радни однос под условима из чл. 
139. ЗОСОВ-а: 1. да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручниих 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19) и чл. 140. ЗОСОВ-а стечено: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. год; 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани  
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за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик и језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се преузима на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. Уз пријаву (пријавни 
формулар), кандидат доставља следеће доказе: 
радну биографију; оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом - прибавља се код надлежне поли-
цијске управе; доказ о познавању језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад (подноси 
кандидат који није стекао диплому на спрпском 
језику, који је потребно да буде издат од стра-
не високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих докумената) - оригинал или овере-
на фотокопија; доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријаву, сви тражени 
докази морају бити достављени као оригинали 
или оверене копије оригинала, не старије од 
6 месеци. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве на конкурс неће се узимати у разматрање 
при одлучивању по конкурсу. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат који буде изабран на 
конкурсу, доставиће уверење о здравственој 
способности пре закључења уговора о раду (не 
старије од шест месеци). Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, 
на горе наведену адресу са назнаком „Пријава  
на конкурс”.

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

са 54% радног времена

УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована од стране директора школе. 
Кандидати за наведено радно место могу бити 
примљени у радни однос под условима из чл. 
139. ЗОСОВ-а: 1. да имају одговарајуће обра-
зовање и то: у складу са чл. 22. Правилника 
о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Милован Глишић” из Ваљев-
ске Каменице и то први степен стручне спреме 
- сведочанство о завршеном основном образо-
вању и васпитању; 2. да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да нису осуђивани за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик и језик 

на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се преузима на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. Уз пријаву (пријавни 
формулар), кандидат доставља следеће доказе: 
радну биографију; оригинал или оверена копија 
дипломе о стеченој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом - прибавља се код надлежне поли-
цијске управе; доказ о познавању језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад (подноси 
кандидат који није стекао диплому на спрпском 
језику, који је потребно да буде издат од стра-
не високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих докумената) - оригинал или овере-
на фотокопија; доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријаву, сви тражени 
докази морају бити достављени као оригинали 
или оверене копије оригинала, не старије од 
6 месеци. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве на конкурс, неће се узимати у разматрање 
при одлучивању по конкурсу. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат који буде изабран на 
конкурсу, доставиће уверење о здравственој 
способности пре закључења уговора о раду (не 
старије од шест месеци). Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, 
на горе наведену адресу са назнаком „Пријава 
на конкурс”.

СРЕДЊА ШКОЛА „МИОНИЦА”
14242 Мионица, Кнеза Грбовића бб

тел. 014/3422-120

Наставник угоститељске 
групе предмета – куварство - 

професионална пракса, практична и 
блок настава

УСЛОВИ: стручна спрема V степен - кувар спе-
цијалиста, према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Трговина, угоститељство и 
туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 
13/2018 и 2/2020), радно искуство у школи од 
најмање годину и по дана после специјализа-
ције, испуњеност услова по прописима 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 - аутентичнио тумачење), 
као и услова из члана 139. 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). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарстсва просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Документација потребна за конкурс: 1. овере-
на копија дипломе/уверења о стеченом обра-
зовању-кувар специјалиста; 2. оверена копија 
дипломе о стеченом средњем образовању за 
образовни профил кувар; 3. потврда о радном 
искуству у школи од најмање годину и по дана 
после специјализације; 4. доказ о неосуђива-
ности по основама из члана 139. став 1. тач-
ка 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) - оригинал или оверена копија; 
5. 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. 88/2017, 27/2018. - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) 
- оригинал или оверена копија; 6. уверење о 
држављанству - оригинал или оверена копија; 
7. извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверена копија; 8. кратак CV кандидата, а 
доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду. 
Наведена документа морају бити у оригиналу 
или овереној копији не старијој од шест месеци. 
У току трајања поступка одлучивања о избору 
кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се 
подвргну провери психофизичкој способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака у складу са чланом 
154. Закона о основама система образовања и 
васпитања, по распореду који утврди школа у 
сарадњи са Националном службом за запошља-
вање, о чему ће кандидат бити благовремено 
обавештен. Кандидат мора знати језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве 
на конкурс о испуњености услова за пријем у 
радни однос достављају се на горе наведену 
адресу са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ”
14253 Осечина, Хајдук Вељкова 

тел. 014/451-284

Секретар установе

УСЛОВИ: Потребно је да да кандидат има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140. 
ст. 1. и 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и 
то: да је стекао високо образовање из области 
правних наука: 1. на студијама другог степе-
на или 2. на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Општи услови у складу са 
чланом 139. и чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони 
и 10/2019): 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање; 2. да има психичку физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе 
против правног саобраћаја и и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик. Кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: 1. попуњен и одштам-
пан пријавни формулар (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја - део Ново 
на сајту, http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); 2. кратку биографију; 3. оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверење о стеченом високом образовању; 4. 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
6. уверење о неосуђиваности; 7. лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран 
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по конкурсу, пре закључења уговора о раду). 
Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор установе. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у установу, у затвореној ковети, 
са назнаком „За конкурсну комисију”, на горе 
наведену адресу. Ближе информације се могу 
на телефон: 014-451-284.

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 141. 
ст. 1. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) за 
рад у предшколској установи и то: да је сте-
као високо образовање на студијама првог сте-
пена, студијама другог степена у трајању од 
три године, вишим образовањем, односно са 
одговарајућим средњим образовањем, однос-
но са одговарајућим средњим образовањем, 
у складу са посебним законом. Општи услови 
у складу са чланом 139. и чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019): 1. да кандидат има 
одговарајуће образовање; 2. да има психичку 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе 
против правног саобраћаја и и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик. Кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: 1. попуњен и одштам-
пан пријавни формулар (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја - део Ново 
на сајту, http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); 2. кратку биографију; 3. оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверење о стеченом високом образовању; 4. 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
6. уверење о неосуђиваности; 7. лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок 
за пријављивање на конкурс је 10 дана. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор установе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Пријавни формулар са доку-
ментацијом слати препорученом поштом или 
доставити лично у установу, у затвореној кове-
ти, са назнаком „За конкурсну комисију”, на 
горе наведену адресу. Ближе информације се 
могу на телефон: 014/451-284.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ”
14210 Уб, Милоша Селаковића 20 

тел. 014/411-602

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске, специјалистичке академске, или мастер 
струковне студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године или на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне 
академске, или специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године, или 
одговарајуће више образовање; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне, 
или специјалистичке струковне), на којима је 
оспособљено за рад са децом јасленог узрас-
та-васпитач, или средње образовање - меди-
цинска сестра-васпитач; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом 
сматраће се пријава која садржи: попуњен 
формулар за пријаву на конкурс (који се може 
преузети на сајту Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, или у вртићу), крат-
ку радну биографију (са обавезно назначеним 
важећим бројем телефона), оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених (нови образац - ориги-
нал или оверена копија); оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); доказ о неос-
уђиваности - уверење (издаје надлежна поли-
цијска управа, не старије од 6 месеци), очитану 
личну карту, а лекарско уверење доставља се 
пре закључења уговора о раду. Пријаву са ком-
плетном документацијом доставити лично, или 
поштом на горе наведену адресу са назнаком 

„За конкурс”. Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Босиљка Сандић, 
дипл. правник, тел. 014/411-602, звати од 08.00 
до 12.00 часова.

ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”
14255 Ставе, Бобова 170

тел. 014/ 271-104

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: На основу члана 139. и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
кандидат треба да има образовање стечено 
на студијама другог степена мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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 уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чла-
ну 139. став 1. зачка 3 ЗОС-а; држављанство 
Републике Србије. Докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс: потписана пријава са био-
графијом; попуњен пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете; оверена фотокопија диплома којом се 
потврђује стручна спрема; оргинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оргинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; уверење о неусуђиваности. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Сви докази прилажу се у оригинал или 
фотокопији која је оверена код јавног бележни-
ка (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова односно општинским 
управама као поверени послови). Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућује се на психолошку процену способност 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт адре-
се које су навели у својим пријавама. Разговор 
са кандидатима ће се обавити у просторијама 
ОШ „Илија Бирчанин” у Ставама, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавеште-
ни на бројеве контакт телефона које су наве-
ли у својим пријавама. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази, у оригинал или фотокопији овере-
ној у општини, суду или код јавнох бележника 
биће одбачене закључком конкурсне комисије. 
Пријаве са доказима о испуњености услова сла-
ти на горе наведену адресу.

Наставник математике
за рад у издовјеном одељењу у 

Причевићу, са 90% радног времена

УСЛОВИ: На основу члана 139. и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
кандидат треба да има образовање стечено 
на студијама другог степена мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, 
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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, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чла-
ну 139. став 1. зачка 3 ЗОС-а; држављанство 
Републике Србије. Докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс: потписана пријава са био-
графијом; попуњен пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете; оверена фотокопија диплома којом се 
потврђује стручна спрема; оргинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оргинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; уверење о неусуђиваности. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Сви докази прилажу се у оригинал или 
фотокопији која је оверена код јавног бележни-
ка (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова односно општинским 
управама као поверени послови). Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућује се на психолошку процену способност 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт адре-
се које су навели у својим пријавама. Разговор 
са кандидатима ће се обавити у просторијама 
ОШ „Илија Бирчанин” у Ставама, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавеште-
ни на бројеве контакт телефона које су наве-
ли у својим пријавама. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази, у оригинал или фотокопији овере-
ној у општини, суду или код јавнох бележника 
биће одбачене закључком конкурсне комисије. 
Пријаве са доказима о испуњености услова сла-
ти на горе наведену адресу.

Наставник музичке културе
за рад у матичној школи у Ставама и 

издвојеном одељењу у Причевићу
са 50% радног времена

УСЛОВИ: На основу члана 139. и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
кандидат треба да има образовање стечено 
на студијама другог степена мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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 уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чла-
ну 139. став 1. зачка 3 ЗОС-а; држављанство 
Републике Србије. Докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс: потписана пријава са био-
графијом; попуњен пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете; оверена фотокопија диплома којом се 
потврђује стручна спрема; оргинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оргинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; уверење о неусуђиваности. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора 

о раду. Сви докази прилажу се у оригинал или 
фотокопији која је оверена код јавног бележни-
ка (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова односно општинским 
управама као поверени послови). Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућује се на психолошку процену способност 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт адре-
се које су навели у својим пријавама. Разговор 
са кандидатима ће се обавити у просторијама 
ОШ „Илија Бирчанин” у Ставама, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавеште-
ни на бројеве контакт телефона које су наве-
ли у својим пријавама. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази, у оригинал или фотокопији овере-
ној у општини, суду или код јавнох бележника 
биће одбачене закључком конкурсне комисије. 
Пријаве са доказима о испуњености услова сла-
ти на горе наведену адресу.

Спремачица  
(радник на одржавању хигијене)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: поседовање основног образовања, и 
то: први степен стручне спреме, након завр-
шене основне школе, да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чла-
ну 139. став 1. зачка 3 ЗОС-а; држављанство 
Републике Србије. Докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс: потписана пријава са био-
графијом; попуњен пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете; оверена фотокопија диплома којом се 
потврђује стручна спрема; оргинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оргинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; уверење о неусуђиваности. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Сви докази прилажу се у оригинал или 
фотокопији која је оверена код јавног бележни-
ка (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова односно општинским 
управама као поверени послови). Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућује се на психолошку процену способност 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт адре-
се које су навели у својим пријавама. Разговор 
са кандидатима ће се обавити у просторијама 
ОШ „Илија Бирчанин” у Ставама, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавеште-
ни на бројеве контакт телефона које су наве-
ли у својим пријавама. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази, у оригинал или фотокопији овере-
ној у општини, суду или код јавнох бележника 
биће одбачене закључком конкурсне комисије. 
Пријаве са доказима о испуњености услова сла-
ти на горе наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ”
14210 Уб, Милоша Селаковића 20

тел. 014/411-602

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: 1) средње образовање - медицинска 
сестра-васпитач; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да кандидат није осуђиван правос-
нажном 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 малолет-
ног 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом 
сматраће се пријава која садржи: попуњен 
формулар за пријаву на конкурс (који се може 
преузети на сајту Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, или у вртићу); крат-
ку радну биографију (са обавезно назначеним 
важећим бројем телефона); оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених (нови образац - ориги-
нал или оверена копија); оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); доказ о неос-
уђиваности – уверење (издаје надлежна поли-
цијска управа, не старије од 6 месеци), очита-
ну личну карту, а лекарско уверење доставља 
се пре закључења уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаву са комплетном документацијом 
доставити лично, или поштом на горе наведену 
адресу са назнаком „за конкурс”. Лице задуже-
но за давање обавештења о јавном конкурсу: 
Босиљка Сандић, дипл. правник, тел.014/411-
602, звати од 08.00 до 12.00 часова.

ОШ „СЕСТРЕ ИЛИЋ”
14000 Ваљево, Милована Глишића 45

тел. 014/221-392

Наставник физике
са 90% радног времена

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) кан-
дидат мора испуњавати и посебне услове 
предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016... и 11/2019) и посебне услове пропи-
сане чл. 139. и 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18 - др. Закони, 10/19 и 6/20), и 
то да: 1) има одговарајуће високо образовање 
стечено на: студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
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зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторено пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са својеручно потписаном пријавом на 
конкурс приложе: кратку биографију; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању(Лица која 
су стекла академско звање мастер поред дипло-
ме мастара морају доставити и оверену фото-
копију дипломе претходно завршених основних 
академских студија на студијским програмима 
из области физике); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), не ста-
рије од шест месеци; уверење да није осуђи-
ван за горе наведена дела кандидат прибавља 
у Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе, не старије од шест месеци; 
доказ о познавању српског језика (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима прибавља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве на конкурс, неће се узима-
ти у разматрање при одлучивању по конкурсу. 
Пријаве се подносе лично у школу или поштан-
ским путем на горе наведену адресу са назна-
ком „За конкурс за радно место___________” 
(написати радно место за које се конкурише).

Чистачица

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), канди-
дат мора испуњавати и услове прописане чл. 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 
- др. закони, 10/19 и 6/20), и то да: 1) има завр-
шено основно образовање 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторено понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одштампани формулар заједно са 
својеручно потписаном пријавом на конкурс 
приложе: кратку биографију; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној основној школи; уверење о држављанству 

(оригинал или оверену фотокопију), не ста-
рије од шест месеци; уверење да није осуђи-
ван за горе наведена дела кандидат прибавља 
у Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе, не старије од шест месеци; 
доказ о познавању српског језика (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве на конкурс, неће се узимати у разма-
трање при одлучивању по конкурсу. Пријаве се 
подносе лично у школу или поштанским путем 
на горе наведену адресу са назнаком „За кон-
курс за радно место _________” (написати рад-
но место за које се конкурише).

Стручни сарадник - библиотекар
са 55,55% радног времена

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) кан-
дидат мора испуњавати и посебне услове 
предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС- 
Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016... и 11/2019) и посебне услове пропи-
сане чл. 139. и 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), и 
то да: 1) има одговарајуће високо образовање 
стечено на: студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 

осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторено пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са својеручно потписаном пријавом на 
конкурс прилаже: кратку биографију; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајуће образовању; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију), не старије од шест месеци; уверење да 
није осуђиван за горе наведена дела кандидат 
прибавља у Министарству унутрашњих посло-
ва надлежне полицијске управе, не старије од 
шест месеци; доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве на конкурс, неће се 
узимати у разматрање при одлучивању по кон-
курсу. Пријаве се подносе лично у школу или 
поштанским путем на горе наведену адресу са 
назнаком „За конкурс за радно место ________” 
(написати радно место за које се конкурише).

Наставник ликовне културе и 
изборног предмета цртање, сликање, 

вајање
са 85% радног времена, на одређено 

време, до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

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) кан-
дидат мора испуњавати и посебне услове 
предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016... и 11/2019) и посебне услове пропи-
сане чл. 139.-140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник Р””, бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), и 
то да: 1) има одговарајуће високо образовање 
стечено на: студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторено понашање;  
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4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са својеручно потписаном пријавом на 
конкурс приложе: кратку биографију; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију), не старије од шест месеци; уверење да 
није осуђиван за горе наведена дела кандидат 
прибавља у Министарству унутрашњих посло-
ва надлежне полицијске управе; не старије од 
шест месеци; доказ о познавању српског јези-
ка (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику). Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима прибавља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на кон-
курс, неће се узимати у разматрање при одлу-
чивању по конкурсу. Пријаве се подносе лично 
у школу или поштанским путем на горе наве-
дену адресу са назнаком „За конкурс за радно 
место___________” (написати радно место за 
које се конкурише).

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-807 

Наставник хемије
са 80% радног времена

Наставник информатике и 
рачунарства

са 55% радног времена

Наставник технике и технологије
са 90% радног времена

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

Чистачица
са 50% радног времена

3 извршиоца

УСЛОВИ: За радна места наставника хемије, 
наставника информатике и рачунарства и 
наставника технике и технологије: кандидат, 
поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних чланом 24. Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 
и 95/18 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/18 - други закони, 10 /19 и 6/20) и то: да 
има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања(„Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - други закони, 10 /2019 и 
6/20) и чланом 3. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019); поред одговарајућег образовања кан-
дидат мора имати 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 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова - за кандидата 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; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за 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, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

За радно место референта за финансијско-ра-
чуноводствене послове и радно место чис-
тачице: кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних чланом 
24. Закона о раду („Службени гласник РС”, 
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
- одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тума-
чење), треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18 - други закони, 
10 /19 и 6/20): да има стечено средње обра-
зовање (IV степен стручне спреме), стечено 
након завршене средње школе економског 
смера или гимназије - за радно место рефе-
рента за финансијско-рачуноводствене посло-
ве, односно да има стечено основно образо-
вање (I степен стручне спреме) - за радно 
место чистачице; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
и попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, кандидати су дужни да доставе, у ори-
гиналу или у овереном препису или овереној 
фотокопији, следећу документацију: извод из 
матичне књиге рођених - не старије од 6 месе-
ци у односу на дан истека конкурса, уверење 
о држављанству Републике Србије - не старије 
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса, 
диплому или уверење, односно сведочанство о 
стеченом одговарајућем образовању, потврду 
високошколске установе да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање 6 бодова 

из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва, односно уверење или други одговарајући 
документ о положеном испиту из педагогије и 
психологије у току студија или доказ о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу - за радна места наставника хемије, 
наставника информатике и рачунарства и 
наставника технике и технологије, уверење из 
казнене евиденције МУП- а да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затворау трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита;-
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 дискри-
минаторно понашање - не старије од 6 месеци 
дана у односу на дан истека конкурса, доказ о 
знању српског језика, осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том јези-
ку или су положили испит из српског језика 
по програму 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 формула-
ром достављају установи. Конкурс спроводи 
комисија коју именује директор у складу са 
законом. Конкурсна комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који буду испуња-
вали услове конкурса и буду изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана од дана истека 
рока за подношење пријава упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва 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 кан-
дидатима са листе из претходног става и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Лице које буде изабрано по конкурсу, 
дужно је да приложи доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у огласним новинама Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Небла-
говремене 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 обли-
ку препоручене пошиљке. Ако последњи дан 
рока пада у недељу или на дан државног праз-
ника, рок истиче истеком првог наредног рад-
ног дана. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која у прилогу садржи попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије и све прилоге који-
ма кандидат доказује да испуњава услове за 
избор у складу са Законом и овим конкурсом. 
Пријаве подносити на адресу (са назнаком „За 
конкурс”): Основна школа „Бранко Радичевић” 
Владичин Хан, Боре Станковића 40, 17510 Вла-
дичин Хан. Контакт телефон: 017/474-807.
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СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„ПРЕШЕВО”

Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/669-130, 017/660-690

e-mail: shmtpr@hotmail.com

1. Наставник српског језика као 
нематерњег

настава на албанском језику
2 извршиоца

2. Наставник машинске групе 
предмета

настава на албанском језику
3 извршиоца

3. Наставник електротехничке групе 
предмета

настава на албанском језику
4 извршиоца

4. Наставник математике
настава на албанском језику

5 извршилаца

5. Наставник економске групе 
предмета

настава на албанском језику

6. Наставник саобраћајне групе 
предмета

настава на албанском језику

7. Наставник саобраћајне групе 
предмета

настава на српском језику

8. Наставник медицинске групе 
предмета

настава на албанском језику
3 извршиоца

9. Наставник медицинске групе 
предмета

настава на албанском језику

10. Математика
66% норме часова,  

настава на српском језику

11. Наставник саобраћајне групе 
предмета

60% норме часова,  
настава на српском језику

12. Наставник медицинске групе 
предмета

настава на албанском језику

13. Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
50% норме часова,  

настава на албанском језику

14. Инструктор за обуку возача
80% норме часова,  

настава на албанском језику

15. Чистачица (помоћни радник)

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања пос-
ла наставника може бити примљен кандидат 
који испуњава потребне услове прописане чла-
новима 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 и др.закони, 10/2019 и 6/2020. 
године). Кандидат за радно место од тачке 1. 
до 11. треба да има одговарајуће образовање 
прописано чланом 140 и 142 Закона о основама 

система образовања и васпитања; кандидат за 
радно место из тачке 12 треба да има одгова-
рајуће образовање прописано чланом 143 став 
3. Закона о основама система образовања и вас-
питања; кандидат за радно место из тачке 13. 
треба да има завршен 4. степен стручне спре-
ме; кандидат за радно место из тачке 14. треба 
да има завршено 5 степен стручне спреме - за 
инструктора вожње; кандидат за радно место из 
тачке 15 треба да има завршено основно обра-
зовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
је држављанин Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на коме оставрује образовно 
васпитни рад; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрећче-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела из групе 
кривичних дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, противправног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну снкцију, 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 остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу 
документацију којом се доказује испуњеност 
прописних услова и то: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању, уверењe о држављанству, уверење 
о неосуђиваности, доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад. Пријаве на конкурс могу се поднети у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
пријаве са неовереним фотокопијама, неће бити 
разматране. Пријаве можете слати на адре-
су школе: 15. новембра 100, 17523 Прешево. 
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија након добијања резултата психолош-
ке процене кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара Средње техничке школе „Прешево” у 
Прешеву, радним данима од 10.00 до 13.00 и 
путем телефона: 063/456-071.

ПОЉОПРИВРЕДНО ШУМАРСКА 
ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб
тел. 017/815-051

Професор математике
са 72,22% радног времена

УСЛОВИ: завршен природно-математички факул-
тет, 7. степен-мастер. Кандидат треба да испуња-
ва услове прописане члановима 139, 140, 141 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
10/2019 и 6/2020), и то: да поседује одговарајуће 
образовање за наставника у складу с одредбама 
чл.139, 140, 141 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них срадника и помоћних наставника у стручној 
школи; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела при- мање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-

тив 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, 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. 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 угово-
ра о раду. Кандидати уз пријаву треба да доста-
ве следећа документа: диплому или уверење 
о стеченом образовању - оригинал или овере-
ну фотокопију, извод из матичне књиге рође-
них - оригинал или оверену копију, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци) - оригинал или оверену копију, доказ 
да кандидат није осуђен правноснажном пре-
судом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/201710/2019 и 6/2020), и то: уверење суда да 
против кандидата није покренута истрага, однос-
но да се не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци) - оригинал или оверену копију, уве-
рење из казнене евиденције о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци) - оригинал или оверену 
копију, доказ о познавању српског језика и јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао диплому на 
српском језику. Лекарско уверење, као доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, канди-
дат који буде изабран доставља пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, тј. доказе 
о испуњености услова, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
(поштом или лично) на горе наведену адресу, 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос 
(не отварати)”, односно са назнаком „Конкурс 
за пријем у радни однос (не отварати)”. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Докази о испуњавању 
услова предвиђених овим огласом, ако нису ори-
гинални, него фотокопије или преписи, морају 
бити оверени у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа („Службени галас-
ник РС”, број: 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир 
приликом доношења одлуке о избору кандидата 
по овом конкурсу. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе. Контакт 
телефон: 017/815-051.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”

17540 Босилеград, Иво Лола Рибар бб
тел. 017/877-091

Наставник физике
издвојено осморазредно одељење у 

селу Горња Љубата - 30%, издвојено 
осморазредно одељење у селу Доња 

Љубата - 30%, издвојено осморазредно 
одељење у селу Горња Лисина - 30% и 

издвојено осморазредно одељење у селу 
Бистар - 10%

Наставник музичке културе
издвојено осморазредно одељење у 

селу Горња Љубата - 25%, издвојено 
осморазредно одељење у селу Доња 

Љубата - 25%, издвојено осморазредно 
одељење у селу Горња Лисина - 25% и 

издвојено осморазредно одељење у селу 
Бистар - 25%
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Наставник технике и технологије
издвојено осморазредно одељење у 

селу Горња Љубата - 20%, издвојено 
осморазредно одељење у селу Доња 

Љубата - 40%, издвојено осморазредно 
одељење у селу Горња Лисина - 40%

Наставник математике
за 66% радног ангажовања, у 

издвојеном осморазредном одељење у 
селу Бистар

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18-др. Закон и 10/19) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника 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 и 11/2019), и то: 1. да 
има одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лица из тачке 1. подтачка (2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна српски језик као и језик 
националне мањине (бугарски језик), на којем 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају 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. Уз одштампани образац 
пријавног формулара кандидати достављају: 1. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2. потврду или уверење 
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), за 
кривична дела из тачке 3. услова; 3. уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену копију); 4. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену копију); 5. кратку биографију; 6. доказ 
о знању српског језика и језика националне 
мањине (бугарски језик) на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима у 

Националну службу за запошљавање, која ће 
извршити процену применом стандардизованих 
поступака. Лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве са доказима о 
испуњености услова доставити путем поште на 
адресу: Основна школа „Георги Димитров”, Иво 
Лола Рибар бб, 17540 Босилеград или лично код 
секретара школе, са назнаком „За конкурс, за 
пријем у радни однос за радно место (навести 
радно место за које конкуришете)”. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. У пријави оба-
везно навести контакт телефон. Школа није 
у обавези да врати конкурсну документацију 
пријављеним кандидатима. Ближе информације 
о конкурсу кандидати могу добити од секретара 
школе, контакт тел. 017/877-091.

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ”
17500 Врање, Партизанска 12

тел. 017/431-992, 400-835

Професор математике

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
прописане чл. 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 и 6/20 - даље 
Закон) и важећим Правилником о степену и 
всти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. 
гласник РС” - Просветни гласник” бр. 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 13/2018) и то (1) професор 
математике, (2) дипломирани математичар, (3) 
дипломирани математичар за теоријску матема-
тику и примене, (4) дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, (5) дипломи-
рани математичар- информатичар, (6) дипло-
мирани математичар - професор математике, 
(7) дипломирани математичар за математику 
економије, (8) професор математике и рачу-
нарства, (9) дипломирани математичар - астро-
ном, (10) дипломирани математичар - теоријска 
математика, (11) дипломирани математичар 
- примењена математика, (12) дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
основи геометрије), (13) дипломирани инфор-
матичар, (14) дипломирани професор матема-
тике - мастер, (15) дипломирани математичар 
- мастер, (16) дипломирани инжењер матема-
тике- мастер (са изборним предметом основи 
геометрије), (17) професор математике - тео-
ријско усмерење, (18) професор математике - 
теоријски смер, (19) мастер математичар, (20) 
мастер професор математике. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати 
предходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима Математика или 
Примењена математика (са положеним испитом 
из предмета Геомтрија или Основи геометрије), 
као и високо образовање стечено на основним 
стуђама у трајању од најмање четири године, по 
пропсима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела за која је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
најмање од 3 месеца, као и кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није утврђено 
дискриминаторно понашање, у смислу члана 

139. став 1. тачка 3. Закона, да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик, на 
коме се остврарује образовно васпитни рад.

Радник на одржавању хигијене у 
школи

УСЛОВИ: У радни однос на одржавању хигије-
не може бити примљен кандидат који испуња-
ва следеће услове: (основна школа) трећи или 
четврти степен стручне спеме, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђван правос-
нажном пресудом за кривична дела за која је 
изречена безусовна казна затвора у трајању нај-
мање од 3 месеца, као и 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 против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и да за њега није утврђено дис-
криминаторно 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 васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, на пријав-
ном формулару који се преузима са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, уз који се доставља 
потребна документација, односно докази о 
испуњености услова за избор кандидата и то: 
доказ о стеченом одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе), доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из чл. 139. став 1. тачка 1. 
и тачка 3. Закона и да за њега није у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (потврда, уверење или други документ 
издат од стране МУП-а РС, Основног и Вишег 
суда, не старије од 30 дана), доказ да кандидат 
има држављанство Републике Србије (уверење 
не старије од шест месеци), доказ о познавању 
српског језика, као језика на коме се остварује 
образовно васпитни рад - доставља само кан-
дидат који није стекао образовање на српском 
језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика 
положен по програму одговарајуће високош-
колске установе). Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности (лекарско уверење) 
доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Осим наведеног, кандида-
ти достављају и остала документа од значаја за 
одлучивање, и то извод из матичне књиге рође-
них (на обрасцу са трајном важношћу, фотоко-
пија или оригинал) и краћу радну биографију. 
По завршетку конкурса примљена документа-
ција се не враћа кандидату. Благовременом 
пријавом сматра се пријава која је поднета у 
року утврђеном у конкурсу, као и пријава која 
је предата препорученом поштом, у ком случају 
се као дан пријема рачуна дан када је пошта 
примила пошиљку, а када последњи дан за 
подношење пријаве пада у недељу или дане 
државног празника, рок за пријаву помера се 
за следећ радни дан, док се потпуном пријавом 
сматра пријава која у прилогу садржи докумен-
та којима кандидат доказује да испуњава усло-
ве за избор у складу са Законом и овим конкур-
сом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријава се може под-
нети у просторијама школе или предати пре-
порученом поштом, на адресу: Гимназија „Бора 
Станковић”, Партизанска 12, 17500 Врање, са 
назнаком „За конкурсну комисију”. Информације 
о конкурсу могу се добити телефоном на број: 
017/431-992 или 017/400-835.
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Наука и образовање

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „ВУЛЕ АНТИЋ”

17501 Врање, Радних бригада 2

Сарадник - медицинска сестра  
за превентивну здравствену  

заштиту и негу

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане члановима 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, број 10/2019). Канди-
дат мора да испуњава услове у погледу стручне 
спреме, да има: завршено средње образовање 
здравствене струке у трајању од 4 године, рад-
но искуство - једна година рада у струци; поло-
жен стручни испит; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривичнодело насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
или злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 је држављанин Републике Србије, 
да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат попуњава форму-
лар за пријаву на конкурс на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС и одштампани пријавни 
формулар заједно са потребном документацијом 
достављају школи. Кандидат уз пријавни фор-
мулар прилаже: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању (којом се потврђује струч-
на спрема), оригинал или оверена фотокопја 
извода из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), уверење или потвр-
де о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела, и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска управа, 
уверење о положеном стручном испиту, потврду 
о радном искуству (једна година рада у струци), 
кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику, достављају и доказ да познају језик 
на коме се остврарује образовно-васпитни рад, 
оверена фотокопија дипломе или уверења о 
стеченом средњем образовању на српском језку 
или оригинал или оверена фотокопија уверења 
односно потврде о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће установе. Кан-
дидат који буде изабран у ужи избор, у року од 
8 дана биће упућен на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна НСЗ. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Пријавни формулар са потребном доку-
ментацијом се подноси лично или се шаље на 
адресу: Школа за основно и средње образовање 
„Вуле Антић”, Радних бригада 2, 17501 Врање, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВЛАДИЧИН ХАН
17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21

тел. 017/473-900, 017-474-095

Секретар школе

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС” број 

24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18), 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 
27/18, 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20). Канди-
дат треба да поседује одговарајуће образовање 
из области правних наука, а у складу са чланом 
140. став 1. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документа-
цију којом се доказује испуњеност прописаних 
услова и то: оверену фотокопију уверења или 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању (кандидати који су завршили други 
степен студија достављају и оверену фотоко-
пију дипломе са основних студија), оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старији од шест месеци), 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од шест месеци), 
оригинал уверења о неосуђиваности, оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу за секретара (само уколико има поло-
жен испит). Кандидат који има положен струч-
ни испит за секретара, правосудни или стручни 
испит за запослене у органима државне управе 
или државни стручни испит, сматра се да има 
лиценцу за секретара. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој способ-
ности, не старије од шест месеци. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним, попуњеним 
и потписаним формуларом, достављају школи, 
лично или поштом у затвореној коверти, са наз-
наком „За конкурсну комисију”, на горе наведе-
ну адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Ближе информа-
ције могу се добити на телефон 017/473-900.

ВРШАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„АНЂЕЛКА ЂУРИЋ”

26340 Бела Црква, Први октобар бб 
тел. 013/2851-343

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава усло-
ве прописане чл. 139 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): 1) да има одгова-
рајуће образовање; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; 3) 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело давање или примање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије и 5) да зна српски језик. У 
смислу услова из тачке 1) конкурса који се тиче 
образовања кандидата, Правилник о организа-
цији и систематизацији послова у ПУ „Анђел-
ка Ђурић” прописано је следеће: за обављање 
послова радног места дипломирани економис-
та за финансијско -рачуноводствене послове 
може се засновати радни однос са лицем које 
је стекло високо образовање -на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године, на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. 
Поред општих услова предвиђених Законом 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићних међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, познавање рада на рачу-
нару, три године радног искуства. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: кан-
дидати попуњавају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС и одштампан и попуњен пријавни форму-
лар достављају установи заједно са потребном 
документацијом, кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених (на новом обрасцу), уверење 
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), 
доказ о стручној спреми тј. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (не старије 
од 6 месеци), доказ да су средње, више или 
високо образовање стекли на језику на коме 
се изводи образовно-васпитни рад, тј. српском 
језику или да су положили испит из тог јези-
ка (српског језика) по програму одговарајуће 
високошколске установе, а доказ је: 1. ако је 
кандидат стекао високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно васпитни рад 
(српском језику) доказ је јавна исправа (дипло-
ма) о стеченом високом образовањеу (која је 
већ приложена) или 2. ако кандидат није стекао 
високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (српском језику) 
онда се мора приложити јавна исправа (дипло-
ма) или одговарајућа потврда да су више или 
средње образовање стекли на језику на коме 



   |  Број 885 | 10.06.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs180

Наука и образовање

се изводи образовно-васпитни рад (српском 
језику) или уверење/потврда да су положили 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Документа се дос-
тављају у оригиналу или овереној фотокопији 
и иста се по окончању конкурса не враћају кан-
дидатима. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима у складу са чланом 
120 став 1. тачка 3) и став 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања став 1. 
тачка 2) (лекарско уверење) доставља се пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору дипломираног економисте за 
финансијско рачуноводствене послове дирек-
тор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима (ову проверу врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака). Прија-
ве на оглас и потребну документацију заједно 
са пријавним формуларом, слати на адресу 
Предшколске установе „Анђелка Ђурић”, Први 
октобар бб, Бела Црква или донети лично у 
секретаријат установе, радним данима од 09.00 
до 13.00 часова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”.

Магационер/економ

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава усло-
ве прописане чл. 139 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): 1) да има одго-
варајуће образовање 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3) да није осуђивана правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолет-
ног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
давање или примање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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) да 
има држављанство Републике Србије и 5) да 
зна српски језик. У смислу услова из тачке 1) 
конкурса који се тиче образовања кандидата, 
Правилник о организацији и систематизацији 
послова у ПУ „Анђелка Ђурић” прописано је 
следеће: за обављање послова радног места 
магацинер/економ може се засновати радни 
однос са лицем које има средње образовање: 
економског смера, гимназију. Поред општих 
услова предвиђених Законом кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићних 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, познавање 
рада на рачунару. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званич-

ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС и одштампан и 
попуњен пријавни формулар достављају уста-
нови заједно са потребном документацијом, 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(на новом образцу), уверење о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци), доказ о стручној спре-
ми тј. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (не старије од 6 месеци), доказ да 
су средње, више или високо образовање стекли 
на језику на коме се изводи образовно-васпит-
ни рад тј. српском језику или да су положили 
испит из тог језика (српског језика) по програму 
одговарајуће високошколске установе, а доказ 
је: 1. ако је кандидат стекао високо образо-
вање на језику на коме се остварује образов-
но васпитни рад (српском језику) доказ је јавна 
исправа (диплома) о стеченом високом образо-
вањеу (која је већ приложена) или 2. ако кан-
дидат није стекао високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно васпитни рад 
(српском језику) онда се мора приложити јавна 
исправа (диплома) или одговарајућа потврда 
да су више или средње образовање стекли на 
језику на коме се изводи образовно васпитни 
рад (српском језику) или уверење/потврда да 
су положили испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доку-
мента се достављају у оригиналу или овереној 
фотокопији и иста се по окончању конкурса 
не враћају кандидатима. Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
у складу са чланом 120 став 1. тачка 3) и став 
3. Закона о основама система образовања и 
васпитања став 1. тачка 2) (лекарско уверење) 
доставља се пре закључења уговора о раду. У 
поступку одлучивања о избору магационера/
економа директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
(ову проверу врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизова-
них поступака). Пријаве на оглас и потребну 
документацију заједно са пријавним формула-
ром, слати на адресу Предшколске установе 
„Анђелка Ђурић”, Први октобар бб, Бела Црква 
или донети лично у секретаријат установе, рад-
ним данима од 09.00 до 13.00 часова. Непот-
пуне и неблаговрмене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у Публикацији 
„Послови”.

Васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава услове 
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр.88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018-др. закон и 6/2020): 1) да 
има одговарајуће образовање и то образовање 
у складу са чланом 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр.88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018-др. закон и 6/2020), образо-
вање васпитача стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године, 
односно на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или одговарајуће више обра-
зовање 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3) да није 
осуђивана правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 

и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело давање или примање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије и 5) да зна српски језик. Поред општих 
услова предвиђених Законом кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићних 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, познавање 
рада на рачунару. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС и одштампан и 
попуњен пријавни формулар достављају уста-
нови заједно са потребном документацијом, 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(на новом образцу), уверење о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци), доказ о стручној спре-
ми тј. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (не старије од 6 месеци), потврду 
високошколске установе којом се потврђује 
да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова или ове-
рени документ да је у току студија положио 
испите из педагогије, психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
доказ да су средње, више или високо образо-
вање стекли на језику на коме се изводи обра-
зовно васпитни рад тј. српском језику или да 
су положили испит из тог језика (српског јези-
ка) по програму одговарајуће високошколске 
установе, а доказ је: 1. ако је кандидат стекао 
високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно васпитни рад (српском језику) 
доказ је јавна исправа (диплома) о стеченом 
високом образовањеу (која је већ приложена) 
или 2. ако кандидат није стекао високо обра-
зовање на језику на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад (српском језику) онда се 
мора приложити јавна исправа (диплома) или 
одговарајућа потврда да су више или средње 
образовање стекли на језику на коме се изво-
ди образовно васпитни рад (српском језику) 
или уверење/потврда да су положили испит 
из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Документа се достављају 
у оригиналу или овереној фотокопији и иста 
се по окончању конкурса не враћају кандида-
тима. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима у складу са чланом 120 
став 1. тачка 3) и став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања став 1. тачка 
2) (лекарско уверење) доставља се пре закљу-
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чења уговора о раду. У поступку одлучивања 
о избору васпитача директор врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима (ову проверу врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака). Пријаве на оглас и потребну 
документацију заједно са пријавним формула-
ром, слати на адресу Предшколске установе 
„Анђелка Ђурић”, Први октобар бб, Бела Црква 
или донети лично у секретаријат установе, рад-
ним данима од 09.00 до 13.00 часова. Непот-
пуне и неблаговрмене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
26366 Велика Греда, Маршала Тита 116

Конкурс објављен у листу „Послови” број 883 
од 27.05.2020. године, за наставника српског 
језика, наставника енглеског језика и настав-
ника математике, исправља се у делу услова, 
тако што се брише услов: поседовање дозво-
ле за рад (лиценце) за наставника, васпитача 
или стручног сарадника и у делу текста кон-
курса који се односи на „уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи”, мења се и гласи: 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке, и технолошког развоја; биографске податке, 
односно радну биографију; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; уверење о некажњавању за кри-
вична дела из члана 139. став 1. тачка 3); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
копију извода из матичне књиге рођених; доказ 
о знању српског језика (осим кадидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); лекарско уверење кандитат доставља 
пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава се продужава и траје 8 дана од 
дана објављивања исправке конкурса.

ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ” 
26300 Вршац, Школски трг 3 

тел. 013/839-853, 838-008
e-mail: ospaja@gmail.com

Наставник математике

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које има: 1. одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140, 142, 143, 
144 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, 88/2017, 28/2018-
др. закон и 10/2019, 6/2020) и Правилником 
о о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС „, број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 
11/16 и 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020); 2. пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања и давања мита, за кривична дела из 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. знање српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз одштампан, читко 
попуњен пријавни формулар преузет са интер-

нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - www.mpn.gov.rs канди-
дати подносе: потписану биографију са контакт 
подацима; диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; лица која су стекла академско 
звање мастер у обавези су да доставе и дипло-
му о претходно завршеним основним академ-
ским студијама, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци од дана објављивања кон-
курса), извод из матичне књиге рођених, потвр-
ду о некажњавању од надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци од објављи-
вања конкурса), доказ о познавању српског 
језика (осим за кандидате који су образовање 
стекли на српском језику), потврду или уве-
рење високошколске установе о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стеченог на високошколској устано-
ви 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 Европским системом пре-
носа бодова или доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (кандидат који нема наве-
дено образовање из члана 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, дужан 
је да то образовање стекне у року од једне, а 
највише од две године од дана пријема у радни 
однос). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима - лекарско уверење подноси се пре 
закључења уговора о раду. Сва документа при-
лажу се у оригиналу или овереном препису. У 
поступку одлучивања о избору наставника, кон-
курсна комисија ће извршити ужи избор канди-
дата који ће бити упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши Национална служба 
за запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. О времену и месту провере изабрани 
кандидати ће бити накнадно обавештени. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 радних дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве послати на адресу: ОШ „Паја Јовано-
вић”, Школски трг 3, 26300 Вршац, са назнаком 
„За конкурс за наставника математике”. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искљу-
чиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку, у складу са Законом о заштити пода-
така о личности. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 013/839-
853

Наставник физике 
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које има: 1. одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140, 142, 143, 144 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, 88/2017, 28/2018 
др закон и 10/2019, 6/2020) и Правилником 
о о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС”, број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 
11/16 и 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020), 2. пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3. да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања и давања мита, за кривична дела из 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и других добара заштиће-

них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4. држављанство Републике Србије, 
5. знање српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз одштампан, читко 
попуњен пријавни формулар преузет са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - www.mpn.gov.rs, канди-
дати подносе: потписану биографију са контакт 
подацима; диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; лица која су стекла академско 
звање мастер у обавези су да доставе и дипло-
му о претходно завршеним основним академ-
ским студијама.уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци од дана објављивања кон-
курса), извод из матичне књиге рођених, потвр-
ду о некажњавању од надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци од објављи-
вања конкурса), доказ о познавању српског 
језика (осим за кандидате који су образовање 
стекли на српском језику), потврду или уве-
рење високошколске установе о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стеченог на високошколској устано-
ви 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 Европским системом пре-
носа бодова или доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (кандидат који нема наве-
дено образовање из члана 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, дужан 
је да то образовање стекне у року од једне, а 
највише од две године од дана пријема у радни 
однос). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима - лекарско уверење подноси се пре 
закључења уговора о раду. Сва документа при-
лажу се у оригиналу или овереном препису. У 
поступку одлучивања о избору наставника, кон-
курсна комисија ће извршити ужи избор канди-
дата који ће бити упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши Национална служба 
за запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. О времену и месту провере изабрани 
кандидати ће бити накнадно обавештени. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 радних дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве послати на адресу: ОШ „Паја Јовано-
вић”, Школски трг 3, 26300 Вршац, са назнаком 
„За конкурс за наставника физике”. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о лично-
сти. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и путем телефона: 013/839-853.

Чистачица
у издвојеном одељењу школе у Ватину, 

са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које има: 1. завршену 
основну школу, 2. психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 
3. да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена 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 и давања мита, за кривична 
дела из кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
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на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, 4. држављанство Републике Србије, 
5. знање српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз одштампан, читко 
попуњен пријавни формулар преузет са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - www.mpn.gov.rs, канди-
дати подносе: кратку биографију са контакт 
подацима; диплому о стеченом одговарајућем 
образовању - сведочанство завршене основне 
школе; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци од дана објављивања конкурса), 
извод из матичне књиге рођених, потврду од 
некажњавању од надлежне полицијске упра-
ве (не старије од 6 месеца од објављивања 
конкурса); доказ о познавању српског језика 
(осим за кандидате који су образовање стекли 
на српском језику). Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима - лекарско уверење, 
кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Сва документа прилажу се у оригиналу 
или овереном препису. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 радних дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаве послати на 
адресу: ОШ „Паја Јовановић”, Школски трг 3, 
26300 Вршац, са назнаком „Конкурс за радно 
место чистачица”. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 013/839-853.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „САВА МУНЋАН”
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 7

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: на основу члана 139. Закона основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 27/2018 
- др. закон и 10/2019 и 6/2020), кандидат тре-
ба да има образовање стечено на основним 
струковним студијама - стручни назив еконо-
миста, више образовање - стручни назив еко-
номиста, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
најмање 3 године радног искуства на финан-
сијско-књиговодственим пословима; да има пси-
хичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 139. став 1. тачка 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
27/2018 - др. закон и 10/2019); држављанство 
Републике Србије. Докази који се прилажу уз 
пријаву: потписана пријава са биографијом; 
попуњен пријавни формулар преузет са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма; оргинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству; уве-
рење о неосуђиваности. Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење). Сви докази прилажу се у 
оригиналу или фотокопији која је оверена код 
јавног бележника. Рок за подношење пријава 
са доказима о испуњавању услова конкурса је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве на конкурс слати поштом или 
предати лично са назнаком „За конкурс”, на 
адресу школе: Техничка школа „Сава Мунћан”, 
Јована Цвијића 7, 26340 Бела Црква. Пријавље-
ни кандидати биће позвани на психолошку про-

цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. Разговор са кандидатима ће се обавити 
у просторијама Техничке школе „Сава Мунћан” 
у Белој Цркви, Јована Цвијића 7, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на бројеве контакт телефона које су навели у 
својим пријавама. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви тражени докази, у 
оригиналу или фотокопији овереној код јавног 
бележника биће одбачене закључком конкур-
сне комисије. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве са 
доказима о испуњеност услова слати на адресу: 
Јована Цвијића 7, 26340 Бела Црква.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
26343 Избиште, Исе Јовановића 5

тел: 013/893-050
e-mail: oszzizbiste@gmail.com

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва и услове прописан у члану 139, 140. и 142. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: да има одговарајуће образовање 
односно високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће 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; да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, 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 педа-
гогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има ово обра-
зовање); звање у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника 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); да је 
држављанин Републике Србије; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнавњење, 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да зна српски језик; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати су дужни да доставе у оригиналу или 
овереном препису/фотокопији следећу доку-
ментацију: 1) извод из матичне књиге рође-

них; 2) уверење о држављанству, не старије од 
шест месеци; 3) диплому или уверење о сте-
ченој стручној спреми и одговарајућу исправу 
коју издаје вискошколска установа као доказ да 
кандидат има образовање из педагошких, пси-
холошких и методичких дисциплина или да је 
положио испите из педагогије и психологије и 
доказ да има положен испит за лиценцу однос-
но 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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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) одштампан и попуњен пријавни 
формулар са сајта Министарства просвете; 6) 
доказ о знању српског језика (достављају кан-
дидати који су образовање стекли на другом 
језику); 7) краћу радну биографију (осим кан-
дидата који први пут заснивају радни однос). 
Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима вршиће Национална служба 
за запошљавање пре доношења одлуке о избо-
ру кандидата. Кандидат који буде био изабран 
у обавези је да пре закључења уговора о раду 
достави доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење), не старије од 6 месеци. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „САВА МУНЋАН”
26340 Крушчица, Саве Мунћана 45

тел. 013/858-015
e-mail: savamuncanos@gmail.com

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: за обавлање послова радног места 
наставник математике може се засновати рад-
ни однос са лицем које испуњава услове про-
писане Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи и чланом 139 и 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
које је стекло Високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије и специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за ого-
варајући предмет, односно групу предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, и то са: професор 
математике, дипломирани математичар, дипло-
мирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику, дипломирани матема-
тичар - информатичар, - професор математи-
ке и рачунарства, дипломирани математичар 
за математику економије, професор инфор-
матике - математике, дипломирани матема-
тичар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), - дипломирани 
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информатичар, - мастер математичар, - мастер 
професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математи-
ке-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
- дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
- дипломирани математичар - професор мате-
матике, - дипломирани математичар - тео-
ријска математика, - дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информати-
чар; дипломирани математичар - механичар; – 
мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предме-
та 14 геометрија или основи геометрије) или 
двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике.

Стручни сарадник педагог

УСЛОВИ: за обављање послова радног места 
стручни сарадник-педагог може се заснова-
ти радни однос са лицем које испуњава усло-
ве прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и чланом 139 и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
које је стекло високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије и специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за оговарајући 
предмет, односно групу предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, и то: професор педагогије, дипло-
мирани педагог - општи смер или смер школске 
педагогије, дипломирани школски педагог-пси-
холог, дипломирани педагог, мастер педагог.

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: за обављање послова радног места 
стручни сарадник-педагог може се заснова-
ти радни однос са лицем које испуњава усло-
ве прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и чланом 139 и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и које је стекло Високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије и специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за ого-
варајући предмет, односно групу предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, и то са: профе-

сор разредне наставе, професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер; 
професор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу.

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: за обављање послова радног места 
стручни сарадник-библиотекар може се засно-
вати радни однос са лицем које испуњава усло-
ве прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и чланом 139 и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и које је стекло Високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије и специјалистичке 
академске студије) и то: дипломирани библи-
отекар - информатичар, професор, односно 
дипломирани филолог језика и књижевности, 
професор, односно дипломирани филолог за 
општу књижевност са теоријом књижевности, 
професор разредне наставе, професор језика и 
књижевности, односно књижевности и језика - 
смер за библиотекарство,- професор, односно 
дипломирани филолог књижевности и језика, 
професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности, професор српског језика и 
књижевности, професор српске књижевности 
и језика са општом књижевношћу, професор, 
односно дипломирани филолог за југословен-
ску књижевност и српскохрватски језик, - про-
фесор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и општу књижевност, 
мастер библиотекар - информатичар, мастер 
филолог (главни предмет/профил библиотекар-
ство и информатика), мастер професор језика 
и књижевности (главни предмет/профил биб-
лиотекарство и информатика), професор југо-
словенских књижевности, дипломирани компа-
ративиста и библиотекар. За сва радна места 
кандидати треба да испуњавају посебне услове: 
да имају психичку и физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да нису 
правоснажном пресудом осуђивани за кривич-
на дела за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног 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 човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Републике Србије 
д зна српски језик и језик на којем остварује 
васпитно – образовни рад. Докази: кандидат 
је дужан да попуни пријавни формулар на зва-
ничној страници Министарста просвете, науке 
и технолошког развоја, који се у штампаној 
форми доставља за потребним документима. 
Уз пријаву и биографију кандидати прилажу: 
1. оверен препис /фотокопију/ дипломе о сте-
ченој стручној спреми(оригинал или оверена 
фотокопија) не стрија од 6 месеци: 2.уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија) не стрија од 6 месеци: 3 извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија) не старија од 6 месеци: 4. доказ о нео-
суђиваности из СУП-а не старији од 6 месеци 
да нису правоснажном пресудом осуђивани за 
кривична дела за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-

нуће, за кривично дело примање или давање 
мита за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 дискрими-
наторно понашање, 5. за радна места од 1-4, 
лица која нису стекла образовање на српском 
језику, достављају доказ да су стекли средње, 
више или високо образовање на језику на коме 
се остварује образово-васпитни рад (на српс-
ком) или су положили испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/2016) прописано је, између оста-
лог, да орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, осим ако стран-
ка изричито изјави да ће податке прибавити 
сама. Потребно је да учесник конкурса, поред 
документације коју доставља у писаној изјави 
наведе за коју се од предвиђених могућности 
опредељује, да орган прибави податке о којима 
се води службена евиденција(у овој изјави мора 
навести име и презиме, датум рођења ,ЈМБГ и 
име родитеља.) или да ће то кандидат учинити 
сам. Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; подаци 
из казнене евиденције. Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност са децом и 
ученицима-лекарско уверење, подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у Публикацији „Послови”. Пријавни формулар 
са потребном документацијом може се донети 
лично или доставити поштом на адресу: Основ-
на школа „Сава Мунћан” 26340 Крушчица. Теле-
фон: 013/858-015. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „МАРА ЈАНКОВИЋ”
26349 Кусић

тел. 013/859-036
e-mail: oskusic@gmail.com

Стручни сарадник педагог

УСЛОВИ: за обављање послова радног места 
стручни сарадник-педагог може се заснова-
ти радни однос са лицем које испуњава усло-
ве прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и чланом 139 и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и које је стекло Високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије и специјалистичке 
академске студије) и то: тудије другог степе-
на из научне, односно стручне области за ого-
варајући предмет, односно групу предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, и то: професор педа-
гогије, дипломирани педагог - општи смер или 
смер школске педагогије, дипломирани школ-
ски педагог-психолог, дипломирани педагог, 
мастер педагог.

Наставник енглеског језика
са 84,44% радног времена

УСЛОВИ: за обављање послова радног места 
наставника енглеског језика може се засновати  
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радни однос са лицем које испуњава усло-
ве прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и чланом 139 и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и које је стекло Високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије и специјалистичке 
академске студије) и то студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за ого-
варајући предмет, односно групу предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, ултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, и то са: професор, однос-
но дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност, дипломирани професор енглес-
ког језика и књижевности, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/про-
фил енглески језик), мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик), дипломира-
ни филолог англиста - мастер, мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
Језик, књижевност и култура), мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет).

Радник на одржавању хигијене /
чистачица

са 75% радног времена

УСЛОВИ: Први ниво квалификације, односно 
завршена основна школа. За сва радна места 
кандидати треба да испуњавају посебне усло-
ве: да имају психичку и физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
да нису правоснажном пресудом осуђивани за 
кривична дела за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање или давање 
мита за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује васпитно-образовни рад. 
Докази: Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар на званичној страници Министарста 
просвете, науке и технолошког развоја, који 
се у штампаној форми доставља за потребним 
документима. Уз пријаву и биографију канди-
дати прилажу: 1. оверен препис /фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми (оригинал 
или оверена фотокопија) не старија од 6 месе-
ци; 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 месе-
ци; 4. доказ о неосуђиваности из СУП-а не ста-
рији од 6 месеци да нису правоснажном пре-
судом осуђивани за кривична дела 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 кривично дело при-
мање или давање мита за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-

сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 5. за 
радна места од 1-2, лица која нису стекла обра-
зовање на српском језику, достављају доказ да 
су стекли средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образово-васпит-
ни рад (на српском) или су положили испит из 
тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. За радно место под бројем 3 
доказ о познавању српског језика је приложено 
сведочанство о завршеном основном образо-
вању. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона 
о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између оста-
лог, да орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, осим ако стран-
ка изричито изјави да ће податке прибавити 
сама. Потребно је да учесник конкурса, поред 
документације коју доставља у писаној изјави 
наведе за коју се од предвиђених могућности 
опредељује, да орган прибави податке о којима 
се води службена евиденција(у овој изјави мора 
навести име и презиме, датум рођења ,ЈМБГ и 
име родитеља.) или да ће то кандидат учинити 
сам. Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; подаци 
из казнене евиденције. Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност са децом и 
ученицима-лекарско уверење, подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у Публикацији „Послови”. Пријавни формулар 
са потребном документацијом може се донети 
лично или доставити поштом на адресу: Основ-
на школа „Мара Јанковић” 26349 Кусић, Трг 
палих бораца 1. Телефон: 013/859-036. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-581, 834-967

Наставник харфе
са 50% радног времена

Домар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће законске услове: 1. да имају одговарајуће 
образовање из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања; -на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије); - на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. Наставник харфе: (1) дипломирани музи-
чар, усмерење харфиста; (2) дипломирани музи-
чар - харфиста; (3) академски музичар харфис-
та; (4) мастер музички уметник, професионални 
статус - харфиста. Домар: средње образовање 
IV или III ниво квалификације пољопривред-
не или техничке струке, 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнавњење, 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 међу-

народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање. 4 да 
има држављанство Републике Србије. 5. да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно васпитни рад. Уз пријаву кандидати при-
лажу:  формулар за пријаву на конкурс (скида 
се са сајта Министарства), биографију-ЦВ, доказ 
о одговарајућем образовању, доказ да није 
кажњаван (за дела из тачке 3 из полиције, не 
старије од 6 месеца), уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци, доказ 
о знању српског језика(диплома средње школе), 
уколико одговарајуће образовање није било на 
српском,  извод из матичне књиге рођених, 
фотокопију личне карте(или одштампану, ако је 
чипована). Докази из тачке 1, 3-5 подносе кан-
дидати, док доказ из тачке 2 конкурса подноси 
само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Сва приложена документа морају бити 
оригинална или оверене фотокопије код нотара. 
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања у Публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве слати путем поште на адресу: 
Музичка школа „Јосиф Маринковић” Вршац, Трг 
победе 4.

ОШ „ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ“
26346 Јасеново, Маршала Тита 1

тел: 013/855-109
e-mail: skolajas@donet.rs

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: За обављање послова радног места 
дипломирани економиста за финансијско-рачу-
новодствене послове може се засновати радни 
однос са лицем које испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и које је стекло 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије и специјалистичке академске студије) и 
то -студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; - или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, и то: дипломираним економистом – 
мастером или са дипломираним економистом 
који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не и минимум 6 месеци радног искуства на 
финансијско рачуноводственим пословима. За 
радно место: Поред општих услова предвиђе-
них Законом кандидати треба да испуњавају 
следеће посебне услове: да имају психичку и 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да нису правоснажном 
пресудом осуђивани за кривична дела 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 кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 срп-
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ски језик. Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар на званичној инт ернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, који у штампаној форми доставља уз 
конкусрну документацију. Уз пријаву кандидати 
прилажу: - оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми,(оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци), уве-
рење о држављанству, (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених - (оригинал или овере-
на фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ 
о неосуђиваности кандидата из СУП-а потврда 
о дужини стажа.

Наставник српског језика и 
кнњижевности

УСЛОВИ: За обављање послова радног места 
наставник српског језика и књижевности може 
се засновати радни однос са лицем које испуња-
ва услове прописане Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/17,13/18 и 11/19 од 
15.08. 2019. год.) и чланом 139 и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и које је стекло Високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије и специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године за радно место: поред 
општих услова предвиђених законом кандидати 
треба да испуњавају следеће посебне услове: 
да имају психичку и физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да нису 
правоснажном пресудом осуђивани за кривич-
на дела за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног 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 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 има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на којем остварује васпитно 
– образовни рад. Кандидат је дужан да попу-
ни пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, који у штампаној форми дос-
тавља уз конкусрну документацију. Уз пријаву 
кандидати прилажу: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми,(оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месе-
ци), 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); 
доказ о неосуђиваности кандидата из СУП-а

Наставник математике

УСЛОВИ: за обављање послова радног места 
наставник математике може се засновати рад-
ни однос са лицем које испуњава услове про-
писане Правилником о степену и врсти обра-

зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 3/17,13/18 и 11/19 од 15.08. 
2019. Год.) и чланом 139 и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и које 
је стекло Високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије и специјалистичке академске 
студије) и то: -студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за оговарајући 
предмет, односно групу предмета; - студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; - или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године за радно место: поред 
општих услова предвиђених Законом кандидати 
треба да испуњавају следеће посебне услове: 
да имају психичку и физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да нису 
правоснажном пресудом осуђивани за кривич-
на дела за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републике 
Србије да зна српски језик и језик на којем ост-
варује васпитно – образовни рад. Кандидат је 
дужан да попуни пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, који у штампаној 
форми доставља уз конкусрну документацију. 
Уз пријаву кандидати прилажу: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци), уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци); доказ о неосуђиваности кандидата 
из СУП-а.

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: за обављање послова радног места 
наставник физике може се засновати радни 
однос са лицем које испуњава услове прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 3/17,13/18 и 11/19 од 15.08. 2019. Год.) и 
чланом 139 и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и које је стекло Висо-
ко образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије и специјалистичке академске студије) и 
то :-студије другог степена из научне, односно 
стручне области за оговарајући предмет, однос-
но групу предмета; - студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; - или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године за 
радно место: поред општих услова предвиђених 

законом кандидати треба да испуњавају следеће 
посебне услове: да имају психичку и физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да нису правоснажном пресудом осуђи-
вани за кривична дела за које је изречена без-
условна 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 родосквр-
нуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем ост-
варује васпитно – образовни рад, Кандидат је 
дужан да попуни пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, који у штампаној 
форми доставља уз конкусрну документацију. 
Уз пријаву кандидати прилажу: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми,(оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рија од 6 месеци), 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) доказ о неосуђиваности кандидата 
из СУП-а.

Домар – мајстор одржавања

УСЛОВИ: за обављање послова радног места 
домар – мајстор одржавања може се засновати 
радни однос са лицем које испуњава следеће 
услове: трећи или четврти ниво квалификације 
- електро, механичарске, столарске или водо-
инсталатерске струке . положен стручни испит 
за рад са судовима под притиском (за послове 
руковања постројењем у котларници), за рад-
но место: поред општих услова кандидати тре-
ба да испуњавају следеће посебне услове: да 
имају психичку и физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да нису 
правоснажном пресудом осуђивани за кривич-
на дела за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног 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 човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик, Кандидат је дужан да попу-
ни пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, који у штампаној форми дос-
тавља уз конкусрну документацију. Уз пријаву 
кандидати прилажу: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми,(оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месе-
ци), уверење о стручној оспособљености ,(ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци), уверење о држављанству, (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених - (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци), доказ о неосуђиваности кандидата 
из СУП-а.

Спремачица

УСЛОВИ: за обављање послова радног места 
спремачица може се засновати радни однос 
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са лицем које испуњава следеће услове: први 
ниво квалификације - односно завршена основ-
на школа, а радно место: поред општих усло-
ва кандидати треба да испуњавају следеће 
посебне услове: да имају психичку и физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да нису правоснажном пресудом 
осуђивани за кривична дела за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 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 човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
који у штампаној форми доставља уз конкусрну 
документацију. Уз пријаву кандидати прилажу: 
- оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, завршена основна школа (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци), уверење о држављанству, (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месе-
ци) -извод из матичне књиге рођених - (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци), доказ о неосуђиваности кандидата 
из СУП-а. Лекарско уверење да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима подноси се пре закључивања уго-
вора о раду. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у Публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

ОШ „МАРКО СТОЈАНОВИЋ”
26348 Врачев Гај, Марко Стојановић 222

Наставник математике
са 66,66% радног времена

УСЛОВИ: за обављање послова радног мес-
та наставника математике за рад у матичној 
школи у Врачев Гају, може се засновати радни 
однос са лицем које испуњава услове пропи-
сане чланом 139 и 140.Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и које је стекло 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник 
бр.2/20). за радно место: поред општих усло-
ва предвиђених законом кандидати треба да 
испуњавају следеће посебне услове: да имају 
психичку и физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да нису правос-
нажном пресудом осуђивани за кривична дела 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на којем остварује васпит-
но – образовни рад. Кандидат је дужан да попу-
ни пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, који у штампаној форми дос-
тавља уз конкусрну документацију. Уз пријаву 

кандидати прилажу: извод из матичне књиге 
рођених, односно венчаних уколико је наста-
ла промена презимена, (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству, (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старија од 6 месеци), оверене фотоко-
пије дипломе о завршеним нивоима студија из 
области за које је конкурс објављен, не старије 
од 6 месеци, биографију у штампаном облику. 
Уверење надлежне полицијске управе да про-
тив њих није изречена правноснажна пресуда;

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: за обављање послова радног места 
наставника енглеског језика за рад у матичној 
школи у Врачев гају, али и у подручним шко-
лама у Кајтасову, Црвеној Цркви, Банатској 
Паланци и може се засновати радни однос са 
лицем које испуњава услове прописане чланом 
139 и 140.Закона о основама система образо-
вања и васпитања и које је стекло образовање 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник бр.2/20). 
за радно место: Поред општих услова пред-
виђених Законом кандидати треба да испуња-
вају следеће посебне услове: да имају психич-
ку и физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да нису правоснажном 
пресудом осуђивани за кривична дела 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 кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 срп-
ски језик и језик на којем остварује васпитно 
– образовни рад. Кандидат је дужан да попу-
ни пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, који у штампаној форми дос-
тавља уз конкусрну документацију. Уз пријаву 
кандидати прилажу: извод из матичне књиге 
рођених, односно венчаних уколико је наста-
ла промена презимена (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старија од 6 месеци) Оверене фотоко-
пије дипломе о завршеним нивоима студија из 
области за које је конкурс објављен, не старије 
од 6 месеци. Биографију у штампаном облику. 
Уверење надлежне полицијске управе да про-
тив њих није изречена правноснажна пресуда;

Наставник разредне наставе - 
учитељ

УСЛОВИ: за обављање послова радног места 
наставника разредне наставе-учитеља за рад 
у подручној школи у Црвеној Цркви може се 
засновати радни однос са лицем које испуња-
ва услове прописане чланом 139 и 140.Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и које је стекло образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника („Сл.Гласник РС „– 
Просветни гласник бр.2/20) за радно место: 
поред општих услова предвиђених законом кан-
дидати треба да испуњавају следеће посебне 
услове: да имају психичку и физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да нису правоснажном пресудом осуђивани 
за кривична дела за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месе-

ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, Да има држављанство 
Републике Србије ,Да зна српски језик и језик 
на којем остварује васпитно – образовни рад, 
Кандидат је дужан да попуни пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
који у штампаној форми доставља уз конкусрну 
документацију. Уз пријаву кандидати прилажу: 
извод из матичне књиге рођених, односно вен-
чаних уколико је настала промена презимена, 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци), уверење о држављанству, (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци), оверене фотокопије дипломе о завр-
шеним нивоима студија из области за које је 
конкурс објављен, не старије од 6 месеци, био-
графију у штампаном облику; уверење надлеж-
не полицијске управе да против њих није изре-
чена правноснажна пресуда.

Домар – мајстор одржавања

УСЛОВИ: за обављање послова радног места 
домар – мајстор одржавања за рад у матичној 
школи у Врачев Гају може се засновати радни 
однос са лицем које испуњава следеће усло-
ве: Трећи или четврти ниво квалификације 
- електро, механичарске, столарске или водо-
инсталатерске струке . Положен стручни исит 
за рад са судовима под притиском (за послове 
руковања постројењем у котларници). за рад-
но место: Поред општих услова кандидати тре-
ба да испуњавају следеће посебне услове: да 
имају психичку и физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да нису 
правоснажном пресудом осуђивани за кривич-
на дела за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик. Кандидат је дужан 
да попуни пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, који у штампаној 
форми доставља уз конкусрну документацију. 
Уз пријаву кандидати прилажу: диплому о сте-
ченој стручној спреми,(оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење 
о стручној оспособљености (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци), уве-
рење о држављанству, (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених - (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци), уве-
рење надлежне полицијске управе да против 
њих није изречена правноснажна пресуда; био-
графију у штампаном облику.

Чистачица

УСЛОВИ: за обављање послова радног мес-
та чистачице, и то један извршилац за рад у 
подручној школи у банатској паланци, а други 
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извршилац за рад у подручној школи у црвеној 
цркви може се засновати радни однос са лицем 
које испуњава следеће услове: први ниво ква-
лификације - односно завршена основна школа, 
за радно место: поред општих услова кандида-
ти треба да испуњавају следеће посебне усло-
ве: да имају психичку и физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да 
нису правоснажном пресудом осуђивани за кри-
вична дела за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републике 
Србије,да зна српски језик. Кандидат је дужан 
да попуни пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, који у штампа-
ној форми доставља уз конкурсну документа-
цију. Уз пријаву кандидати прилажу: диплому 
о стеченој стручној спреми, завршена основна 
школа (оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци), 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), доказ о неосуђиваности кандида-
та из СУП-а, биографија у штампаном издању. 
Доказ о испуњености услова у погледу психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, не старије од 6 месеци, 
достављају кандидати који буду изабрани, пре 
закључења уговора о раду.

Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: за обављање послова радног места 
стручни сарадник-педагог за рад у матичној 
школи у Врачев Гају може се засновати радни 
однос са лицем које испуњава услове пропи-
сане чланом 139 и 140.Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и које је стекло 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника („Сл. гласник РС – Просветни гласник 
бр.2/20). за радно место: Поред општих усло-
ва предвиђених Законом кандидати треба да 
испуњавају следеће посебне услове: да имају 
психичку и физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да нису правос-
нажном пресудом осуђивани за кривична дела 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање - 
Да има држављанство Републике Србије Да зна 
српски језик и језик на којем остварује васпит-
но – образовни рад Кандидат је дужан да попу-
ни пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, који у штампаној форми дос-
тавља уз конкусрну документацију. Уз пријаву 
кандидати прилажу: Извод из матичне књиге 
рођених, односно венчаних уколико је наста-
ла промена презимена, (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци). уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-

пија, не старија од 6 месеци) оверене фотоко-
пије дипломе о завршеним нивоима студија из 
области за које је конкурс објављен, не старије 
од 6 месеци, биографију у штампаном облику, 
уверење надлежне полицијске управе да про-
тив њих није изречена правноснажна пресуда; 
доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност са децом и ученицима-лекарско 
уверење, подноси се пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у Публикацији „Посло-
ви”. Пријавни формулар са потребном доку-
ментацијом може се донети лично или доста-
вити поштом у затвореној коверти на адресу: 
Основна школа „ Марко Стојановић” Врачев 
Гај, Марка Стојановића 222, контакт телефон 
:013/856-197. За радна места од 1, 2, 3, 6, лица 
која нису стекла образовање на српском јези-
ку, достављају доказ да су стекли средње, 
више или високо образовање на језику на коме 
се остварује образово-васпитни рад (на српс-
ком) или су положили испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/2016) прописано је, између оста-
лог, да орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, осим ако стран-
ка изричито изјави да ће податке прибавити 
сама. Потребно је да учесник конкурса, поред 
документације коју доставља у писаној изјави 
наведе за коју се од предвиђених могућности 
опредељује, да орган прибави податке о којима 
се води службена евиденција(у овој изјави мора 
навести име и презиме, датум рођења ,ЈМБГ и 
име родитеља.) или да ће то кандидат учинити 
сам.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЧАРОЛИЈА“

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Васпитач
на одређено време до повратка одсутне 

запослене

УСЛОВИ: пријем у радни однос врши се на 
одређено време до повратка одсутне запос-
лене, са једним извршиоцем послова васпита-
ча, са пуним радним временом. У радни однос, 
ради обављања посла васпитача, може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: има одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије 
или мастер струковне студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; или на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање 
са звањем васпитач; има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела 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 дис-

криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у Публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: пријавни формулар са интернет 
сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; потписана биографија канди-
дата; доказ о стеченом образовању (оверени 
препис или оверену фотокопију дипломе или 
уверења); доказ о држављанству Републике 
Србије (оригинал / оверена копија уверење о 
држављанству); фотокопија извода из матич-
не књиге рођених оригинал / оверена копија 
уверења о неосуђиваности. Лице задужено за 
давање обавештења о јавном конкурс: дипл. 
правник Миљана Ђура, секретар Установе; кон-
такт телефон: 013/831-700; Пријаве треба сла-
ти на адресу: Предшколска установа „Чаролија” 
Вршац, Ђуре Јакшића 3.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26360 Пландиште, Војводе Путника 60
тел: 013/861-615

Наставник математике
на српском језику са 88,89% радног 

времена, за рад у издвојеном одељењу 
у Маргити

УСЛОВИ: - професор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика,- дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор математике, дипломирани математичар 
- теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике.

Наставник математике
на румунском језику, са 88,89% радног 

времена, за рад у издвојеном одељењу у 
Барицама

УСЛОВИ: - професор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани 
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математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика,- дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор математике, дипломирани математичар 
- теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике.

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

издвојеном одељењу у Маргити

УСЛОВИ: - професор српског језика и књижев-
ности, професор српског језика и књижевности 
са општом лингвистиком, професор српске 
књижевности и језика, професор српске књи-
жевности и језика са општом књижевношћу, 
дипломирани филолог српског језика са јуж-
нословенским језицима, дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским књи-
жевностима, професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословен-
ску књижевност, професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик, професор српскохрват-
ског језика и опште лингвистике, професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима, професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, 
професор српскохрватског језика и југосло-
венске књижевности за наставу у школама у 
којима се образовно-васпитни рад изводи на 
мађарском, односно русинском или румунском 
језику, професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску и општу ижевност, про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком, дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик, дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност, професор српског језика 
и књижевности у одељењима за националне 
мањине, професор српског језика и српске књи-
жевности, дипломирани компаратиста, мастер 
филолог (студијски програми: српски језик и 
књижевност, српска књижевност и језик, српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, 
српски језик, српска књижевност, српска фило-
логија (српски језик и лингвистика), српска 
књижевност и језик са компаратистиком), мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програми: српски језик и књижевност, српска 
књижевност и језик, српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, српски језик, српска 

књижевност, српска филологија (српски језик и 
лингвистика), српска филологија (српски језик 
и књижевност), филологија, модули: српски 
језик и српски језик и компаративна књижев-
ност, компаративна књижевност са теоријом 
књижевности), професор српскохрватског јези-
ка и књижевности; мастер филолог из области 
филолошких наука; професор југословенске 
књижевности и српског језика мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне 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; срп-
ска књижевност и језик са компаратистиком; 
српска филологија: српски језик и књижевност; 
србистик.

Наставник српског  
као нематерњег језика

у настави на румунском језику, за рад у 
издвојеном одељењу у Барицама

УСЛОВИ: професор српског језика и књижев-
ности у одељењима за националне мањине, 
професор српскохрватског језика и југосло-
венске књижевности за наставу у школама са 
мађарским, русинским или румунским настав-
ним језиком, дипломирани филолог (србиста - 
српски језик и лингвистика) - мастер, професор 
српског језика и књижевности, професор српс-
ког језика и књижевности са општом лингвис-
тиком, професор српске књижевности и јези-
ка, професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу, дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима, 
дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима, професор, 
односно дипломирани филолог за српскохр-
ватски језик и југословенску књижевност, про-
фесор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски језик, 
професор српскохрватског језика и опште линг-
вистике, професор за српскохрватски језик са 
јужнословенским језицима, професор српскохр-
ватског језика са источним и западним словенс-
ким језицима, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенске књижевности и општу 
књижевност, професор југословенске књижев-
ности са страним језиком, дипломирани фило-
лог за српски језик и књижевност, дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик. мастер 
филолог (студијски програми: српски језик и 
књижевност, српска књижевност и језик, српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, 
српски језик, српска књижевност, српска фило-
логија (српски језик и лингвистика), силологија, 
модули: српски језик и српски језик и компара-
тивна књижевност), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: српски језик 
и књижевност, српска књижевност и језик, срп-
ска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, српски језик, српска књижевност, српска 
филологија (српски језик и лингвистика), фило-
логија, модули: српски језик и српски језик и 
компаративна књижевност), мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет). Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима српски језик и 
књижевност; српска књижевност и језик; срп-
ска књижевност и језик са компаратистиком; 
српска филологија: српски језик и књижевност; 
србистик. Лица из подтач. 3) - 20) овог члана 
у обавези су да положе испите из Методике 
с основама глотодидактике, Методике наста-
ве српског као нематерњег језика, Методичке 
праксе и испит из српског језика у контакту са 

мађарским/словачким језиком (за мађарску и 
словачку националну мањину) или Лингвисти-
ку у контакту (Контактну лингвистику, Теорију 
језика у контакту) за остале националне мањи-
не. Лица из подтач. 3) - 20) овог члана треба да 
савладају обуку за наставу српског као нема-
терњег језика у трајању од 20 сати у органи-
зацији Завода за унапређивање образовања и 
васпитања - Центар за професионални развој 
запослених у образовању.

Наставник информатике и 
рачунарства

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани про-
фесор (са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године у области инфор-
матике, математике, физике, електротехнике, 
машинства или техничког образовања); про-
фесор, односно дипломирани професор (са 
завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, двопредметне студије, где је 
један предмет обавезно информатика; дипло-
мирани математичар, дипломирани физичар, 
дипломирани информатичар (сви смерови и 
одсеци, са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године); дипломирани 
инжењер (са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године у области инфор-
матике, информационих технологија, органи-
зационих наука, електротехнике и рачунарске 
технике; дипломирани економиста (са заврше-
ним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године у области информатике); мастер про-
фесор у области информатике, математике, 
физике, електротехнике, машинства; мастер 
професор (двопредметне студије) где је један 
предмет обавезно информатика; мастер мате-
матичар, мастер физичар, мастер информати-
чар (свих смерова и одсека); мастер инжењер 
у области информатике, информационих техно-
логија, организационих наука, електротехнике 
или рачунарске технике; мастер економиста у 
области информатике; мастер дизајнер медија 
у образовању; мастер библиотекар-информа-
тичар; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из 
области информатике, информационих техно-
логија, математике, физике, организационих 
наука, електротехнике или рачунарске техни-
ке). Лица која су стекла академско звање мас-
тер морају да имају у оквиру завршених основ-
них академских студија положено најмање пет 
испита из информатичких предмета, од тога 
најмање један из области Програмирање и два 
предмета из једне или две следеће области 
- Математика или Теоријско рачунарство. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета Информатика и рачунарство 
може да изводи и лице које је на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима које су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, савла-
дало програм рачунарства и информатике у 
трајању од најмање четири семестра. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандидати 
су дужни да уз пријавни формулар са званич-
не интернет странице на конкурс приложе: 1) 
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оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2) извода из матич-
не књиге рођених- на прописаном обрасцу са 
холограмом (оригинал или оверену фотоко-
пију); 3) уверења о државњанству (оригинал 
или оверену фотокопију); 4) доказ о неосуђи-
ваности (доказ/уверење да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
нал или оверена фотокопија уверења из казне-
не евиденције МУП-а); 5) доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, односно румунског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику и језику на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, однос-
но румунском језику) - као доказ се доставља 
диплома о завршеном школовању на српском 
језику-средње, више или високо или положен 
испит из српског језика- уверење одговарајуће 
високошколске установе да је лице положило 
испит из српског језика са методиком оригинал 
или оверена фотокопија; и диплома о заврше-
ном школовању на румунском језику-средње, 
више или високо или положен испит из румун-
ског језика -уверење одговарајуће високош-
колске установе да је лице положило испит из 
румунског језика са методиком оригинал или 
оверена фотокопија).

ОПШТИ УСЛОВИ: У радни однос у установи 
може да буде примлљено лице под условима 
прописаним законом и Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи и ако има образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образованyе до 10. септембра 2005. године; 2) 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: лекарско уверење о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способан за рад 
са децом и ученицима подноси се школи пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлучи-
вања о избору наставника комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну 
психолошку процену способности. Психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима врши Националан служба за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака. 
Уколико је већ извршена психолошка процена 

способности (у периоду од 6 месеци пре исте-
ка рока за пријаву на овај конкурс), назначи-
ти у пријави кад је и где извршена процена. 
Након истека рока за достављање пријава није 
могуће достављање доказа о испуњености 
услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве, 
пријаве са приложеним, а не овереним фото-
копијама, као и пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу образовања, 
врсте и степена стручне спреме неће бити узе-
те у разматрање. Оверене фотокопије не могу 
бити старије од 6 месеци. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, уколико је образовање 
стечено у иностранству, утврђује решењем 
министар. У том случају доставити решење 
министра о испуњености услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
насатвника за предмет за који се конкурише. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања 
у Публикацији „Послови”. Пријавни формулар 
са потребним прилозима којима доказује да 
испуњава услове овог конкурса, кандидати тре-
ба да достави искључиво препоручено поштом 
на навдену адресу: Основна школа „Доситеј 
Обрадовић”, улица Војводе Путника 60, 26360 
Пландиште или предати лично у секретаријату 
Школе, сваког радног дана од 9 до 12 часова, 
Телефон за информације: 013/861-615.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„КОРИОЛАН ДОБАН”
26336 Куштиљ, Вршачка бб

тел. 013/883-430
e- mail: kdoban@gmail.com

Оглас објављен у публикацији „Послови” бр. 
883 од 27.05.2020. поништава се за радно место 
наставник физичког васпитања, са 60% радног 
времена, у матичној школи у Куштиљу.

ЗАЈЕЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник практичне наставе 
машинске групе предмета

УСЛОВИ: Кандидат за поменуто радно место 
поред општих услова из члана 24. Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18- 
аутентично тумачење) за заснивање радног 
односа мора да испуњава и услове прописане 
чланом 139. („Сл. гласник”, бр. 88/17 и 27/18 - и 
др. закони, 10/19 и 6/20) и то: 1) да има одгова-
рајуће образовање складу са чланом 140. став 
1. и став 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и важећем Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обрада 
метала („Сл. гласник РС”, бр. 16/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 
18/2018, 1/2019, 9/2019 и 2/2020): односно: 1) 
дипломирани машински инжењер; 2) дипломи-
рани инжењер машинства; 3) професор машин-
ства; 4) професор технике и машинства; 5) 
дипломирани инжењер за управљање технич-
ким системима - процесна техника; 6) струков-
ни инжењер машинства, из области машинско 
инжењерство; 7) инжењер машинства; 8) виши 
стручни радник металске струке; 9) наставник 
практичне наставе металске струке; 10) мас-
тер инжењер машинства, претходно завршене 

студије првог степена-основне академске сту-
дије у области машинског инжењерства; 11) 
струковни инжењер машинства; 12) специја-
листа струковни инжењер машинства, претход-
но завршене струковне студије у машинству; 
13) одговарајуће средње стручно образовање 
у области машинства, положен одговарајући 
специјалистички односно мајсторски испит са 
петогодишњом праксом; 14) струковни мастер 
инжењер машинства. Лице треба да је стекло 
претходно трогодишње или четворогодишње 
образовање за одговарајући образовни про-
фил или најмање три године радног искуства 
на пословима одговарајућег образовног профи-
ла ван образовне установе; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуња-
ва формулар за пријем у радни однос у уста-
нови образовања и васпитања који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (упи-
сати број телефона/мејл адресу). Уз пријавни 
формулар кандидат доставља следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе (односно 
уверења уколико диплома није издата) о сте-
ченом одговарајућем степену и врсти образо-
вања; доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но 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 бодо-
ва праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (уверење са високошкол-
ске установе, односно уверење о положеним 
испитима из педагогије и психологије, односно 
уверње о положеним стручном испиту/испиту 
за лиценцу - јер се сматра да наставник који 
је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има ово образовање) - доставља кан-
дидат који ово образовање поседују, кандидат 
који не поседује ово образовање биће обавезан 
да га стекне у року од једне, највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу у складу са чланом 
142. став 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања; уверење о неосуђиваности 
надлежне полицијске управе (оригинал или 
оверена фотокопија), не старије од 3 месеци, 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија), не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверена фотокопија), уколико канди-
дат није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ (уверење или потврду) да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; био-
графију. Доказ о здравственој способности за 
рад са ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност улова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана, биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
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коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака о чему ће кандидати бити обавештени 
путем телефона на бројеве које су навели или 
на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија 
ће сачинити листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене и обавити разговор са њима. О тер-
минима за разговор кандидати ће бити оба-
вештени путем телефона на бројеве које су 
навели или на наведене мејл адресе. Конкур-
сна комисија ће донети решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве конкурсна комисија неће разматрати. 
Пријаве за конкурс са потребном документа-
цијом доставити поштом или лично на адресу: 
Средња школа „Никола Тесла” Бољевац, Кнеза 
Милоша 13, 19370 Бољевац, са назнаком: „За 
конкурс - за радно место наставника практичне 
наставе машинске групе предмета”, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе путем телефона: 
030/463-391.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Наставник предметне наставе у 
подручју рада Електротехника 

Наставник предметне наставе у 
подручју рада Саобраћај

Наставник практичне наставе у 
подручју рада Електротехника

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се пре-
узима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају потребну документацију у 
року од дана од 8 дана објављивања конкурса. 
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 
пријављени за наставника треба да испуња-
вају услове прописане члановима 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр.88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/12019, и 6/2020 - даље: Закон) 
и важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада електротехника („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 
2/2017, 04/2018 и 13/2018) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Саобраћај („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр.16/15, 
2/2017, 8/17, 16/2018, 4/19, 7/19, 9/19 и 2/20); 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривична дела за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и 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 обра-

зовно-васпитни рад. Услови за пријем у рад-
ни однос доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Право 
учешћа на конкурсу имају сви кандидати који 
испуњавају услове из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020), а наведену потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, у затвореној коверти достављају школи на 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс” или 
директно школи, сваког радног дана од 11 до 
13 часова. Да би се пријава сматрала потпу-
ном, кандидат је дужан да уз пријаву достави 
сва наведена документа, осим лекарског уве-
рења, које прилаже само кандидат који буде 
изабран и доставља школи у року од седам 
дана од дана пријема обавештења о избору, 
а у супротном школа ће изабрати кандидата 
који је следећи на листи. Кандидати за настав-
ника подносе пријаву на конкурс у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса уз који 
се доставља потребна документација, однос-
но докази о испуњености услова за избор кан-
дидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија 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 дискриминаторно понашање 
(потврда, уверење или други документ издат 
од стране МУП-а РС); доказ да кандидат има 
држављанство Републике Србије (уверење); 
доказ о познавању српског језика, као јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - доставља само кандидат који није сте-
као образовање на српском језику (потврда, 
уверење или други документ којим се доказује 
да је испит из српског језика положен по про-
граму одговарајуће високошколске установе) 
краћу биографију - ЦВ. Фотокопије документа 
која се подносе морају биту оверена од стра-
не надлежног органа.У поступку одлучивања о 
избору наставника комисија упућује кандида-
те на претходну психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Након 
пријема резултата психолошке процене, кон-
курсна комисија у року од 8 дана сачињава 
листу кандидата који испуњавају све услове 
за рад на радним местима, са којима обавља 
разговор и у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима доноси решење 
о избору кандидата. Пријава се може подне-
ти у просторијама школе или предати препо-
рученом поштом на адресу: Техничка школа у 
Зајечару, Кнегиње Љубице 3-5, 19000 Зајечар, 
са назнаком „За конкурсну комисију”. Доказе 
о испуњавању здравствених услова доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
раду. Информације о конкурсу могу се добити 
телефоном на број: 019/422-876. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
По завршетку конкурса примљена документа-
ција се не враћа кандидатима.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЂУЛИЋИ”

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Секретар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандида-
ти достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
дневном листу „Послови”, лично или на адре-

су Предшколска установа „Ђулићи” Зајечар, 
Насеље Краљевица бб, Зајечар. Поред општих 
услова за заснивање радног односа прописа-
них чланом 24 Закона о раду, кандидати треба 
да испуњавају и услове из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
да имају одговарајуће образовање. Кандидат 
за радно место секретара мора да има одгова-
рајуће образовање из члана 132. и чл. 140 ст.1 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/19 и6/2020): дипломирани правник - мастер 
или дипломирани правник који је стекао високо 
образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, са положеним стручним испитом 
за секретара (правосудни или стручни испит 
за запослене у органима државне управе или 
државни стручни испит). Кандидат који нема 
положен стручни испит за секретара, дужан 
је да положи испит за лиценцу за секретара у 
року од две године од дана заснивања радног 
односа; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављње малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара, заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном утврђено дискриминиторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије, зна срп-
ски језик и језик на коме се остарује васпитно 
образовни рад. Доказе о испуњености услова из 
тачке 4. уз пријаву кандидати треба да доставе 
оверене преписе и то: диплому о стручној спре-
ми за секретара, уверење - потврду о неосуђи-
ваности (да није старија од 6 месеци), уверење 
о држављанству (да није старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених; доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима прибавља кандидат 
пре закључења уговора о раду, а доказ да зна 
српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад се доставља уз пријаву у 
случају да је одговарајуће образовање стече-
но ван територије Републике Србије. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом у Националну службу за запошљавање у 
Зајечару. Пријаве са потребном документацијом 
доставити: Предшколској установи „Ђулићи” 
Зајечар, Насеље Краљевица бб. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ”
19370 Бољевац, Подгорац бб

Поништава се конкурс у целости (и све радње 
у вези са спровођењем конкурса) објављен у 
листу „Послови” дана 27.05.2020. године, на 
страни 328, расписан за радно место домара/
мајстора одржавања - ложача, са 100% рад-
ног времена, на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, до поврат-
ка радника, за потребе Основне школе „Ђорђе 
Симеоновић” у Подгорцу.
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Наука и образовање

ЗРЕЊАНИН

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб

тел. 023/563-840

Наставник предметне наставе 
српског језика

на одређено време ради замене 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), канди-
дат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 
139, 140, 142 и 144 Закона о основама система 
образовања и васпитања (даље: Закон) и у чла-
ну 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, а то су: 
1. да има одговарајуће образовање и то: А) 
високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука (мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та); или Б) високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Изузетно: 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од 3 године или 
вишим образовањем. Наставник, васпитач и 
стручни сарадник мора имати образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (члан 
142. став 1. Закона). Ово образовање настав-
ник, 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. 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 
члана 142. став 1. Закона. Послове наставника, 
васпитача и стручног сарадника може да 
обавља лице које има дозволу за рад (лицен-
цу). Без лиценце послове наставника, васпита-
ча и стручног сарадника може да обавља: 1. 
приправник (најдуже 2 године од дана засни-
вања радног односа у установи); 2. лице које 
испуњава услове за наставника, васпитача и 
стручног сарадника са радним стажом стеченим 
ван установе, под условима и на начин утврђе-
ним за приправнике (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи); 3. лице 
које је засновало радни однос на одређено вре-
ме ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 
године од дана заснивања радног односа у 
установи); 4. сарадник у предшколској установи 
(ако има образовање из члана 142 Закона); 5. 
педагошки и андрагошки асистент и помоћни 
наставник. Потребна стручна спрема је: 1. срп-

ски језик: а) српски језик: 1) професор српског 
језика и књижевности, 2) професор српског 
језика и књижевности са општом лингвистиком, 
3) професор српске књижевности и језика, 4) 
професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу, 5) дипломирани фило-
лог српског језика са јужнословенским језици-
ма, 6) дипломирани филолог српске књижев-
ности са јужнословенским књижевностима, 7) 
професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност, 8) професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску књижевност и српскохр-
ватски језик, 9) професор српскохрватског 
језика и опште лингвистике, 10) професор за 
српскохрватски језик са јужнословенским јези-
цима, 11) професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, 12) 
професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности за наставу у школама у којима 
се образовно-васпитни рад изводи на мађарс-
ком, односно русинском или румунском језику, 
13) професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску и општу књижевност, 14) про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком, 15) дипломирани филолог за књижев-
ност 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 
језика и српске књижевности, 19) дипломирани 
компаратиста, 20) мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и 
лингвистика), Српска књижевност и језик са 
компаратистиком), 21) мастер професор 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 линг-
вистика), Филологија, модули: Српски језик и 
Српски језик и компаративна књижевност), (22) 
професор српскохрватског језика и књижев-
ности; (23) мастер филолог из области фило-
лошких наука; (24) професор југословенске 
књижевности и српског језика; 2. да има пси-
хичку, 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 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 кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, 
кандидат је дужан да обавезно достави: 1. 
пријавни формулар; 2. доказ о одговарајућем 
високом образовању; а) оверена фотокопија 
дипломе/уверења траженог степена и врсте 
образовања; б) доказ о образовању из педа-
гошких, психолошких и методичких дисциплина 
(оверена фотокопија доказа који изда високош-
колска установа или оверена фотокопија уве-
рења о положеном стручном испиту/испиту за 
лиценцу- за оне кандидате који то поседују); 3. 
уверење о држављанству-оригинал или овере-
на фотокопија; 4. доказ да није осуђиван (из 
МУП); 5. доказ да је стекао образовање на срп-
ском језику или је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (диплома/уверење издато на српском 

језику која се приложи као доказ под тачком 2. 
сматра се доказом о знању српског језика под 
тачком 6). Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (оригинал или оверену 
фотокопију) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Услови тражени 
овим конкурсом доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Коми-
сија 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 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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа за наставника раз-
редне наставе у продуженом боравку у публи-
кацији „Послови”. Пријаве слати на адресу шко-
ле: Стражиловска бб, 23000 Зрењанин, са 
назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само 
благовремене и потпуне пријаве. За све додат-
не информације обратити се секретару школе 
на телефон: 023/563-840. 

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/530-856

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: посе-
довање одговарајућег образовања и то: основно 
образовање. Кандидат поред општих услова про-
писаних Правилником о организацији и система-
тизацији радних места Средње пољопривредне 
школе Зрењанин, треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139. став 1. тачке. 1, 2, 
3, 4. и 5. Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно да: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни форму-
лар који преузима са званичне интернет страни-
це Министарства, просвете, науке и технолош-
ког развоја, доставља још и: кратку биографију; 
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оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење из каз-
нене евиденције 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ о 
положеном испиту из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве треба донети лично или послати 
на адресу: Средња пољопривредна школа, Маке-
донска 2, 23000 Зрењанин, са назнаком „За кон-
курс - радно место спремачица”. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и путем телефона: 023/530-856.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА  
ШКОЛА ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/530-856

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: посе-
довање одговарајућег образовања и то: профе-
сор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм Англистика; студијски програм или 
главни предмет, односно профил Енглески 
језик и књижевност); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност); мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет). Кандидат поред општих 
услова прописаних чланом 2. став 1. тачка 13. 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама, треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139. став 1. тачке. 1, 2, 
3, 4. и 5. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, односно да: 1) има одгова-
рајуће образовање; 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 полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-

криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни форму-
лар који преузима са званичне интернет страни-
це Министарства, просвете, науке и технолош-
ког развоја, доставља још и: кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење из каз-
нене евиденције 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ о 
положеном испиту из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве треба донети лично или посла-
ти на адресу: Средња пољопривредна школа, 
Македонска бр. 2, 23000 Зрењанин, са назнаком 
„За конкурс - радно место наставник енглеског 
језика”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона: 
023/530-856.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
23210 Житиште, Трг ослобођења 2

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања и 

васпитања, са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду испуњава и посебне услове про-
писане чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то ако: 1. има одго-
варајуће 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 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 и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати за наведена радна места треба да 
имају и одговарајуће високо образовање про-
писано чланом 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, као и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 

и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19) за наведене послове. Доказ о испуња-
вању услова: Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Кандидати уз одштампан попуњени 
пријавни формулар треба да доставе: а) ове-
рену фотокопију дипломе, односно сведочан-
ства о стеченом одговарајућем образовању; 
б) уверење да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; в) уверење 
о држављанству Републике Србије; г) извод 
из матичне књиге рођених; д) доказ о знању 
српског језика (доставља кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском 
језику), ђ) радну биографију. Сви документи се 
прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс са комплет-
ном документацијом доставља се лично или 
поштом на адресу: Основна школа „Свети Сава” 
Житиште, Трг ослобођења 2, 23210 Житиште, 
са назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање 
на конкурс је 10 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне, 
недопуштене и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближа обавештења могу 
се добити на телефон бр. 023/3821-115.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СТЕВАН АЛЕКСИЋ”

23230 Јаша Томић, Маршала Тита 99

Чистачица

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник 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 тре-
ба да испуњава и услове утврђене у члану 139, 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (даље: Закон) и то да има: 1. одгова-
рајуће образовање; 2. психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик. При-
ликом пријављивања на конкурс кандидат је 
дужан да достави: 1. попуњен пријавни форму-
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лар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом основном образовању 
уколико диплома или уверење није издатзо на 
српском језику - потврду да зна српски језик; 3. 
оригинал или оверену фотокопију Уверења из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова; 4. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 5. 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни формулар, 
биографију са подацима (име, презиме, адреса, 
контакт телефон) и важећим, односно овере-
ним фотокопијама докумената тражених у кон-
курсу, а којима се доказује испуњеност услова 
за пријем у радни однос на оглашено радно 
место, кандидати достављају препорученом 
пошиљком или лично на адресу: Основна шко-
ла „Стеван Алексић”, Маршала Тита 99, 23230 
Јаша Томић, са назнаком „За конкурс - чиста-
чица”, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање (лист „Послови”). Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и путем телефона 063/554-807.

СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
Српска Црња, Краља Александра 63

Наставник предметне наставе - 
историје

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1) да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140. Зако-
на основама система образовања и васпитања: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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, мултидисци-
плинарне, 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 науч-
не, 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 10.09.2005. године; да имају образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, 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 испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из члана 142 став 1 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, а кандидат који нема образовање из 
члана 142 став 1. обавезан је да стекне ово 
образовање у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. 2) Канди-
дат треба да испуњава услове у погледу врсте 
стручне спреме предвиђене Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 

бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/2020 и 3/2020) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени глас-
ник РС „ бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020), 3) 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 4) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног детета, запуштање и злос-
тављање 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 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) да има држављанство Републике Србије; 6) 
да зна српски језик. Кандидати треба да доста-
ве: 1) пријаву на конкурс са кратким биограф-
ским подацима за заснивање радног односа, 
својеручно потписану, 2) одштампан и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичене интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, 3) оверену фотокопију 
дипломе или уверења о дипломирању, 4)ори-
гинал или оверену фотокопију доказа (потврда 
или уверење) високошколске установе којим 
кандидат доказује да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стеченим на високошколској 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 педаго-
гије и психологије - доставља оверену фотоко-
пију индекса или оверену фотокопију потврде 
факултета о положеним испитима из наведе-
них предмета, а уколико кандидат има положен 
стручни испит или испит за лиценцу - доставља 
оверену фотокопију уверења о положеном 
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 дис-
криминаторно понашање које издаје надлежна 
полицијска управа не старије од 6 месеци, 8) 
доказ о познавању српског језика подноси кан-
дидат који није стекао диплому на српском јези-
ку. 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 пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Рок за пријаву на конкурс 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 непот-
пуне пријаве се неће разматрати. 

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб

тел. 023/563-840

Сервирка

УСЛОВИ: да кандидат има завршено средње 
образовање у складу са Правилником органи-

зацији и систематизацији послова у ОШ „Петар 
Петровић Његош” у Зрењанину, изузетно основ-
но образовање и радно искуство на тим посло-
вима стечено до дана ступања на снагу Уредбе 
о каталогу радних места у јавним службама и 
другим организацијама у јавном сектору („Служ-
бени гласник РС”, бр. 81/17 и 6/18-даље: Ката-
лог), врста стручне спреме: средње образовање 
угоститељске, прехрамбене, пољопривредне 
струке; да је држављанин Републике Србије; да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Уз пријаву доставити: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете; потписану пријаву са радном 
биографијом; оригинал или оверену фотоко-
пију сведочанства о завршеној средњој школи; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије, доказ да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела прописа-
на чланом 139. став 1. тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена фотокопија уверења из МУП-а). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Кандидати чије су пријаве бла-
говремене 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака-о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт који 
су навели у својим пријавама. Након обављене 
психолошке процене за рад са децом и учени-
цима конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и обавља разговор са кандидатима, а о 
датуму обављања разговора кандидати ће бити 
обавештени на број 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 ковер-
ти на адресу школе: Основна школа „Петар Пет-
ровић Његош”, Стражиловска бб, 23101 Зрења-
нин, лично или поштом са назнаком „За конкурс 
за радно место сервирка”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Све информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона: 023/563-840.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ  
„МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-515

Сарадник у звање сарадника у 
настави за ужу научну област 
Индустријско инжењерство у 
експлоатацији нафте и гаса

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер студија који је студије 
првог степена завршио са просеком оцена нај-
мање 8 (осам). Пријаве са прилозима (докази 
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Наука и образовање

о испуњавању услова конкурса, биографија, 
оверене фотокопије диплома о одговарајућем 
академском и стручном звању, списак објавље-
них научних и стручних радова, књиге и саме 
радове) подносе се Факултету у року од 8 од 
дана објављивања у листу „Послови” на адресу: 
Технички факултет „Михајло Пупин” Зрењанин, 
Ђуре Ђаковића бб, са назнаком „За конкурс”. 
Контакт телефон: 023/550-501.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ  
„МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-515

Сарадник у звање сарадника у 
настави за ужу научну област 
Информационе технологије

на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: студент мастер студија који је сту-
дије првог степена завршио са просеком оце-
на најмање 8. Пријаве са прилозима (докази о 
испуњавању услова конкурса, биографија, ове-
рене фотокопије диплома о одговарајућем ака-
демском и стручном звању, списак објављених 
научних и стручних радова, књиге и саме радо-
ве), подносе се Факултету у року од 8 (осам) од 
дана објављивања у листу „Послови” на адресу: 
Технички факултет „Михајло Пупин” Зрењанин, 
Ђуре Ђаковића бб, са назнаком „За конкурс”. 
Контакт телефон: 023/550-501.

СРЕДЊА ШКОЛА
Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Наставник предметне наставе, 
електротехничка група предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове предвиђене Законом о раду, као и посеб-
не 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 осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
утврђена у чл. 139. став 1. тачка 3. Закона, 4. 
има држављанство Републике Србије, 5. зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Кандидат мора да испуњава 
услове у погледу степена и врсте образовања 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама које 
остварују наставни план и програм за обра-
зовни профил техничар мехатронике. Канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Уколико 
кандидат нема наведено образовање, обаве-
зан 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. Канди-
дат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има наведено образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз пријавни фор-
мулар са кратком биографијом, кандидат дос-
тавља и следећа документа: 1) оригинал или 

оверену копију дипломе (као доказ о одгова-
рајућем образовању), 2) доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом 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 ове-
рена 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 пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова (ори-
гинал или оверена копија потврде издата од 
стране високошколске установе); сматраће се 
да кандидат има поменуто образовање и уколи-
ко достави доказ да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије (оверену 
фотокопију индекса) или доказ да је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу (ори-
гинал или оверену копију потврде о положеном 
испиту). Уколико кандидат 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 лиценцу. Доказ о знању српског језика, као 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи, доставља се само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику. Доказ о испуњености услова из тачке 2 
(психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима) кандидат подно-
си 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 лич-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве са 
потребном документацијом доставити у року од 
8 дана од дана објављивања у листу „Послови” 
на адресу: Средња школа Нови Бечеј, Марша-
ла Тита 5, 23272 Нови Бечеј, са назнаком „За 
конкурс”. Све потребне информације можете 
добити позивом на број телефона: 023/771-077.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”

Ново Милошево

Наставник предметне наставе 
(наставник српског језика)

55% радног времена

Наставник предметне наставе 
(наставник грађанског васпитања, 

5-8. разред)
55% радног времена

Сервирка

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24. Закон о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014, 
13/2017 одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - ауте-
тично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник”, 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и 
посебне услове из Правилника о организацији 
и ситематизацији послова ОШ „Др Ђорђе Јоано-
вић” у Новом Милошеву, и то: 1) да имају одго-
варајуће образовање:

За наставника предметне наставе (настав-
ник српског језика): професор српског јези-
ка и књижевности, професор српског језика и 
књижевности са општом лингвистиком, про-

фесор српске књижевности и језика, профе-
сор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима, дипломи-
рани филолог српске књижевности са јужнос-
ловенским књижевностима, професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност, професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике, 
професор за српскохрватски језик са јужносло-
венским језицима), професор српскохрватског 
језика са источним и западним словенским јези-
цима, професор српскохрватског језика и југо-
словенске књижевности за наставу у школама 
у којима се образовно-васпитни рад изводи на 
мађарском, односно русинском или румунском 
језику, професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску и општу књижевност, про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком, дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик,дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност, професор српског језика 
и књижевности у одељењима за националне 
мањине, професор српског језика и српске књи-
жевности, дипломирани компаратиста, мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Срп-
ска књижевност и језик са компаратистиком)), 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (српски 
језик и лингвистика), Српска филологија (срп-
ски језик и књижевност), Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност; Компаративна књижевност са тео-
ријом књижевности); професор српскохрват-
ског језика и књижевности; мастер филолог из 
области филолошких наука; професор југосло-
венске књижевности и српског језика; мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).

За наставника предметне наставе (настав-
ник грађанског васпитања): професор педа-
гогије, дипломирани педагог, општи смер или 
смер школске педагогије, дипломирани школ-
ски педагог - психолог, професор психологије, 
дипломирани психолог, општи смер или смер 
школске психологије, дипломирани школ-
ски психолог - педагог, дипломирани школ-
ско-клинички психолог, лице које испуњава 
услове да изводи наставу из предмета страни 
језик, у складу са правилником којим је про-
писана врста образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи, дипломира-
ни социјални радник, са положеним стручним 
испитом, односно испитом за лиценцу у области 
образовања, дипломирани педагог, професор 
географије, дипломирани географ, лице које 
испуњава услове да изводи наставу из пред-
мета српски језик, у складу са правилником 
којим је прописана врста образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, 
мастер педагог, мастер психолог, мастер фило-
лог, мастер професор језика и књижевности, 
дипломирани психолог - мастер, дипломирани 
педагог - мастер, мастер географ, дипломирани 
географ - мастер, мастер професор географије, 
лице које испуњава услове да изводи наставу 
из предмета историја, у складу са правилником 
којим је прописана врста образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, лица 
која испуњавају услове за обављање стручних 
послова: социјални радник, дефектолог, лого-
пед и андрагог, дипломирани географ - прос-
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торни планер, лице које испуњава услове за 
извођење наставе из предмета матерњи језик 
националне мањине, у складу са правилником 
којим је прописана врста образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, 
лице које испуњава услове за извођење наста-
ве из изборног предмета матерњи језик/говор 
националне мањине са елементима националне 
културе, у складу са овим правилником; лице 
које испуњава услове за наставника основне 
школе; лице које испуњава услове за стручног 
сарадника основне школе; дипломирани музич-
ки педагог. Лица може да изводи наставу уко-
лико су, у складу са прописом којим се уређује 
стално стручно усавршавање и стицање звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника, 
савладала програм обуке за извођење наста-
ве из предмета грађанско васпитање за одго-
варајући разред, односно која су претходно 
завршила неке од следећих програма: Обука за 
наставника грађанског васпитања, Интерактив-
на обука/тимски рад, Умеће одрастања, Умеће 
комуникације, Активна настава кроз учење, 
Едукација за ненасиље, Речи су прозори и зидо-
ви, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Кул-
тура критичког мишљења, Буквар дечијих пра-
ва, Дебатни клуб, Безбедно дете, Злостављање 
и занемаривање деце, Здраво да сте или која 
имају завршен специјалистички курс за настав-
нике грађанског васпитања на одговарајућој 
високошколској установи.

За сервирку: други или трећи степен стручне 
спреме у било ком занимању.

ОСТАЛО: 2) да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад -српски. У складу са чланом 
142. Закона за послове наставника предметне 
наставе, кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Исто образовање кан-
дидат је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. Кандидат попуњава пријемни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете. Школи се доставља следећа доку-
ментација: пријавни формулар, оригинал или 
оверен препис дипломе, додатак дипломи, ори-
гинал или оверен препис дипломе о заврше-
ним основним академским студијама (за посло-
ве наставника), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених(на новом обрасцу издат од 01.03.2010. 
г.), доказ о знању српског језика доставља се 
уколико одговарајуће образовање није стече-
ном том језику (доказ да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на српском језику 
или је положило испит из језика по програму 
одговарајуће високошколске установе), уве-
рење МУП да лице није осуђивано односно 
извод из казнене евиденције. Доказ да канди-

дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора. За 
кандидате који су изабрани у ужи круг врши 
се провера психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима од стране надлежне 
служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Сва приложена 
документа морају бити уредно оверена. Прија-
ве слати на адресу: ОШ „Др Ђорђе Јоановић”, 
Маршала Тита 1, 23273 Ново Милошево. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у листу „Послови”.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА  
„9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16
тел. 023/589-020

e-mail: maj9.skola@beotel.rs

Наставник практичне наставе у 
посебним условима - у подручју 

рада Пољопривреда, производња и 
прерада хране, област производња и 

прерада хране
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у рад-
ни однос: 1. да кандидати имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. и чланом 
141. став 4. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије): студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука уз претходно 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. септем-
бра 2005. године; 3) на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или стеченим вишим 
образовањем; 4) завршавањем одговарајућег 
средњег образовања и полагањем специјалис-
тичког, односно мајсторског испита и које има 
петогодишње радно искуство у струци стечено 
после специјалистичког, односно мајсторског 
испита; 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Додат-
ни услови за радно место наставник практич-
не наставе у посебним условима - у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране - област производња и прерада хране: 
кандидат треба да испуњава услове у погледу 

степена и врсте образовања који су прописа-
ни чланом 3. тачка 8. подтачка б. Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама за ученике лако ментално ометене у 
развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12 и 11/16), односно 
да је: 1. дипломирани инжењер прехрамбене 
технологије анималних производа, уз поседо-
вање стручне дефектолошке оспособљености 
или стручне спреме дипломираног дефектоло-
га; 2. дипломирани инжењер пољопривреде, за 
производњу сточарских производа, уз поседо-
вање стручне дефектолошке оспособљености 
или стручне спреме дипломираног дефекто-
лога; 3. струковни инжењер технологије - спе-
цијалиста, са претходно завршеним студијским 
програмом струковних студија Прехрамбена 
и хемијска технологија, уз поседовање струч-
не дефектолошке оспособљености или стру-
чне спреме дипломираног дефектолога. 4. 
дипломирани дефектолог за методику наста-
ве пољопривредне групе предмета. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да 
достави: 1. попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; 3. ориги-
нал или оверену фотокопију доказа о стеченој 
одговарајућој оспособљености за рад са децом 
и ученицима са сметњама у развоју и инвали-
дитетом односно оригинал или оверену фотоко-
пију увререња о поседовању стручне дефекто-
лошке оспособљености или оверену фотокопију 
дипломе односно уверења о поседовању стру-
чне спреме дипломираног дефектолога; 4. ори-
гинал или оверену фотокопију потврде о пето-
годишњем радном искуству у струци стеченом 
после специјалистичког, односно мајсторског 
испита; 5. оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; 6. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; 7. оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеној средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или 
оверену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
- за доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријавни фор-
мулар и важеће, односно оверене фотокопије 
докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандида-
ти достављају на адресу: Основна и средња 
школа „9. мај” Зрењанин, Народне омладине 
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у 
просторијама школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање (лист „Посло-
ви”). У пријави на конкурс кандидат обавезно 
мора да наведе контакт телефон и адресу за 
пријем поште. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос, 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 служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу кандидата  
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који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима које се 
када постане коначно оглашава на званичној 
интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА  
„9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16
тел. 023/589-020

e-mail: maj9.skola@beotel.rs

Дефектолог - наставник
у комбинованом одељењу од три 
разреда, у посебним условима, са 

одељењским старешинством (разредна 
настава), са 85% радног времена

УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни 
однос: 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140. ст.1-3. Закона о 
основама система образовања и васпитања које 
је стекло: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије): сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука уз претходно 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 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 родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Додатни услови за радно 
место дефектолог - наставник у комбинованом 
одељењу од три разреда у посебним условима 
- са одељењским старешинством (разредна 
настава: кандидат треба да испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања који су 
прописани чланом 3. и чланом 4. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
17/2018), односно да је: 1. професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са децом мен-
тално ометеном у развоју; 2. дипломирани 
дефектолог - олигофренолог; 3. мастер дефе-

ктолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју; 4. дипломирани дефектолог 
- мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћа-
ма у менталном развоју; 5. професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са децом 
оштећеног слуха; 6. дипломирани дефектолог 
- сурдоаудиолог; 7. дипломирани дефектолог 
одсека (групе или смера) за рад са лицима 
оштећеног слуха; 8. наставник дефектолог 
одсека (групе или смера) за рад са лицима 
оштећеног слуха; 9. мастер дефектолог, који је 
на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и реха-
билитација глувих и наглувих особа; 10. дипло-
мирани дефектолог - мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилита-
ција глувих и наглувих особа; 11. мастер дефе-
ктолог, који је на основним односно мастер ака-
демским студијама завршио модул сметње и 
поремећаји слуха, 12. професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са децом 
оштећеног вида; 13. дипломирани дефектолог 
- тифлолог; 14. мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са оштећењем вида; 15. дипло-
мирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са оштећењем вида; 16. мастер 
дефектолог, који је на основним, односно мас-
тер академским студијама завршио модул 
сметње и поремећаји вида; 17. професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са 
телесно инвалидним лицима; 18. мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са моторичким 
поремећајима; 19. дипломирани дефектолог - 
мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са моторич-
ким поремећајима; 20. мастер дефектолог, који 
је на основним, односно мастер академским 
студијама завршио модул моторичке сметње и 
поремећаји; 21. дипломирани дефектолог - мас-
тер који је на основним академским студијама 
завршио смер инклузивно образовање; 22. мас-
тер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора; 23. дипломирани дефе-
ктолог - мастер, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора; 24. професор разредне 
наставе; 25. професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом; 26. професор разредне наста-
ве и енглеског језика за основну школу; 27. 
мастер учитељ; 28. дипломирани учитељ - мас-
тер; 29. професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу. Приликом пријављи-
вања на конкурс кандидат је дужан да достави: 
1. попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 2. ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном одговарајућем образовању. Кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-

тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 1. Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Када је образовање стече-
но у систему војног школства, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образо-
вање стечено у иностранству, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). 3. Ори-
гинал или оверену фотокопију уверења из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова; 4. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 5. 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању на српс-
ком језику или оверену фотокопију потврде 
којом се доказује да је положио испит из српс-
ког језика са методиком по програму одгова-
рајуће високошколске установе - за доказ о 
знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са учени-
цима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни формулар 
и важеће, односно оверене фотокопије докуме-
ната тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају 
на адресу: Основна и средња школа „9. мај” 
Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрења-
нин, путем поште или лично у просторијама 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање (лист „Послови”). У пријави на 
конкурс кандидат обавезно мора да наведе кон-
такт телефон и адресу за пријем поште. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају конкурсом тражене услове за 
пријем у радни однос, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима које се када постане 
коначно оглашава на званичној интернет стра-
ници Министарства надлежног за послове про-
свете. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити.
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ОШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Чистачица 

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 139.Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (доказ о 
испуњености овог услова подноси се уз пријаву 
на конкурс); 1) За чистачицу: завршена основ-
на школа-И степен стручне спреме, 2) Да има 
држављанство Републике Србије (доказ о 
испуњености овог услова подноси се уз пријаву 
на конкурс); 3) Да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (доказ о испуњености овог услова под-
носи се пре закључивања уговора о раду); 4) 
Да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139. став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања Уз пријаву доставити: 1. Пријаву 
на конкурс на пријавном формулару који се 
преузима са интернет странице инистарства 
просвете, науке и технолошког развоја: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc 2. Доказ о 
одговарајућем образовању, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми , 3. Извод 
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу 
издат од 01.03.2010.), 4. Уверење о држављан-
ству ( не старија од 6 месеци), 5. Извод из каз-
нене евиденције МУП РС да није старији од 6 
месеци 6 Доказ да је стекао образовање на 
српском језику. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима кандидати ће доставити пре 
закључења уговора о раду, а доказ о некажња-
вању прибавља установа. 

Професор математике на српском 
језику

са 88,89% норме

УСЛОВИ: Да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 139.Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (доказ о 
испуњености овог услова подноси се уз пријаву 
на конкурс); 1) професор математике,2) дипло-
мирани математичар, 3) дипломирани матема-
тичар 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 информати-
ке - математике,9) дипломирани математичар 
- астроном,10) дипломирани математичар - при-
мењена математика,11) дипломирани матема-
тичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије),12) дипломи-
рани информатичар,13) мастер математичар, 
14) мастер професор математике,15) мастер 
професор математике и физике, 16) мастер 
професор математике и информатике,17) мас-
тер професор физике и математике, 18) мас-
тер професор информатике и математике,19) 
дипломирани професор математике-мастер,20) 
дипломирани математичар - мастер,21) дипло-
мирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије), 22) 
дипломирани математичар - професор мате-
матике,23) дипломирани математичар - тео-
ријска математика, 24) дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), 25) професор хемије - математи-
ке, 26) професор географије - математике,27) 
професор физике - математике, 28) професор 
биологије - математике,29) професор мате-
матике - теоријско усмерење,30) професор 
математике - теоријски смер,31) дипломирани 
математичар и информатичар;32) дипломира-
ни математичар - механичар;33) мастер про-

фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике. А) Из члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” бр. бр.88/17, 
27/18 ,10/19...и 6/20): У радни однос у устано-
ви може да буде примљено лице, под условима 
прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће 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 полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1. овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова 
из става 1. тач. 1), 3)–5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Б) У погледу образовања 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр.88/17,27/18 и 10/19 и 6/20): 
Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Обавезно образовање 
лица из члана 140. овог закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом преноса 
бодова. Уз пријаву доставити: 1.Пријаву на кон-
курс на пријавном формулару који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја: http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc 2. Доказ о одговарајућем 
образовању, оверену фотокопију дипломе о 

стеченој стручној спреми, 3. Извод из матич-
не књиге рођених (на новом обрасцу издат од 
01.03.2010.), 4. Уверење о држављанству ( не 
старије од 6 месеци), 5. Извод из казнене еви-
денције МУП РС да није старије од 6 месеци, 
6. Потврда са факултета као доказ о поседо-
вању образовања из психолошких,педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање 6 бодова из психолошких,педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са европским системом 
преноса бодова. 7. Доказ да је стекао образо-
вање на српском језику.

2. Професор математике
на мађарском језику, са 88,89% норме

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 139.Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (доказ о 
испуњености овог услова подноси се уз пријаву 
на конкурс); 1) професор математике, 2) дипло-
мирани математичар, 3) дипломирани матема-
тичар 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 информа-
тике - математике, 9) дипломирани математи-
чар - астроном, 10) дипломирани математичар 
- примењена математика, 11) дипломирани 
математичар - математика финансија (са избор-
ним предметом Основи геометрије), 12) дипло-
мирани информатичар, 13) мастер матема-
тичар, 14) мастер професор математике, 15) 
мастер професор математике и физике, 16) 
мастер професор математике и информатике, 
17) мастер професор физике и математике, 18) 
мастер професор информатике и математике, 
19) дипломирани професор математике-мастер, 
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 мате-
матике (са изборним предметом Основи гео-
метрије), 25) професор хемије - математике, 
26) професор географије - математике, 27) про-
фесор физике - математике, 28) професор био-
логије - математике, 29) професор математике 
- теоријско усмерење, 30) професор математике 
- теоријски смер, 31) дипломирани математичар 
и информатичар; 32) дипломирани математичар 
- механичар; 33) 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 математи-
ке или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије) или двопредметне наставе мате-
матике и физике односно математике и инфор-
матике. А) Из члана 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр.88/17, 27/18 ,10/19...и 6/20): У 
радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом 
и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
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и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад, Послове наставника и 
стручног сарадника, може да обавља лице које 
је стекло средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. 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 закљу-
чења уговора о раду. Б) У погледу образовања 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр.88/17, 27/18,10/19 и 6/20): 
Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Обавезно образовање 
лица из члана 140. овог закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви 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 европским системом пре-
носа бодова. Уз пријаву доставити: 1. Пријаву 
на конкурс на пријавном формулару који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc 2. Доказ о 
одговарајућем образовању, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми , 3. Извод 
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу 
издат од 01.03.2010.), 4. Уверење о држављан-
ству ( не старије од 6 месеци), 5. Извод из каз-
нене евиденције МУП РС да није старије од 6 
месеци, 6. Потврда са факултета као доказ о 
поседовању образовања из психолошких,пе-
дагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање 6 бодова из психолошких,педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са европским 
системом преноса бодова. 7. Доказ да је стекао 
образовање на мађарском језику доставља се 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику (доказ да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на мађарском 
језику или је положило испит из језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе),уз 

неопходно познавање српског језика. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима кан-
дидати ће доставити пре закључења уговора о 
раду, а доказ о некажњавању прибавља уста-
нова. За кандидате који су изабрани у ужи круг 
врши се провера психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима од стране надлеж-
не службе за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити поштом, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”, са назнаком: „За конкурс”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 023/771-109 .

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА 

„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ” 
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Оглас објављен у публикацији „Послови” 
03.06.2020. поништава се у целости.

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ” 

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи

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

следеће предмете:

1. Оркестар у основној музичкој 
школи

са 10% радног времена

2. Тамбура у средњој музичкој 
школи

са 15% радног времена

3. Читање с листа у средњој  
музичкој школи

са 20% радног времена

УСЛОВИ: Члан 139. став 1. Закона прописује да 
у радни однос у школи 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 ученицима; 3)није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање 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 дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Докази о испуњености 
услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) овог 
конкурса прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Услови у погледу образовања наставни-
ка (члан 140. став 1. и 2., члан 141. став 2. и 7. 
и члан 142. Закона) Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1)на 
студијама другог степена (мастер академске 

студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (б)студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Учесник конкурса за предмет 
оркестар у основној музичкој школи треба да 
испуњава и услове из члана 2. став 1. подтачка 
27) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17 
, 9/19 и 1/20), односно учесник конкурса треба 
да је: 1) дипломирани музичар, усмерење дири-
гент; 2) дипломирани музичар - диригент; 3)
академски музичар - диригент; 4) дипломирани 
диригент; 5) дипломирани музичар (сва 
извођачка усмерења); 6) мастер музички умет-
ник, професионални статус: диригент, виолини-
ста, виолиста, виолончелиста, контрабасиста, 
флаутиста, обоиста, кларинетиста, саксофони-
ста, фаготиста, хорниста, трубач, тромбониста, 
тубиста, гитариста, кордеониста/ хармоникаш 
или перкусиониста/ ударач; 7) мастер теорети-
чар уметност, професионални статус - музички 
педагог; 8)мастер композитор. Учесник конкур-
са за предмет тамбура у средњој музичкој шко-
ли треба да испуњава и услове из члана 4.став 
1. подтачка 30) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким 
школама у подручју рада култура, уметност и 
јавно информисање („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 16/15, 11/16 , 2/17 и 9/19), 
односно учесник конкурса треба да је: 1)дипло-
мирани музичар гитариста са завршеном 
средњом музичком школом, образовни профил 
музички извођач - тамбураш; 2)дипломирани 
музичар контрабасиста са завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил музички 
извођач - тамбураш; 3)дипломирани музички 
педагог са завршеном средњом музичком шко-
лом, образовни профил музички извођач - там-
бураш; 4)дипломирани професор солфеђа и 
музичке културе са завршеном средњом музич-
ком школом, образовни профил музички 
извођач - тамбураш; 5)дипломирани музичар 
харфиста са завршеном средњом музичком 
школом, образовни профил музички извођач - 
тамбураш; 6) мастер музички уметник, профе-
сионални статус - гитариста, контрабасиста или 
харфиста са завршеном средњом музичком 
школом, образовни профил музички извођач - 
тамбураш; 7) мастер теоретичар уметности, 
професионални статус - музички педагог са 
завршеном средњом музичком школом, обра-
зовни профил музички извођач - тамбураш; 8) 
професор солфеђа и музичке културе са завр-
шеном средњом музичком школом, образовни 
профил музички извођач - тамбураш. Учесник 
конкурса за предмет читање са листа у средњој 
музичкој школи треба да испуњава и услове из 
члана 4.став 1. подтачка 22) Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним и 
уметничким школама у подручју рада култура, 
уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16 , 2/17 и 
9/19), односно учесник конкурса треба да је: 1)
дипломирани музичар - флаутиста; 2) дипломи-
рани музичар - обоиста; 3) дипломирани музи-
чар - кларинетиста; 4) дипломирани музичар - 
саксофониста;  5) дипломирани музичар  
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- фаготиста; 6) дипломирани музичар - хорни-
ста; 7) дипломирани музичар - трубач; 8) 
дипломирани музичар - тромбониста; 9) дипло-
мирани музичар - харфиста; 10) дипломирани 
музичар - перкусиониста; 11) дипломирани 
музичар - виолиниста; 12)дипломирани музичар 
- виолиста; 13) дипломирани музичар - виоло-
челиста; 14) дипломирани музичар - контраба-
систа; 15) дипломирани музичар - гитариста; 
16) дипломирани музичар - акордеониста; 17) 
дипломирани музичар - пијаниста; 18) дипломи-
рани музичар - оргуљаш; 19) дипломирани 
музичар - чембалиста; 20) дипломирани музи-
чар - соло певач; 21)дипломирани музичар - 
концертни и оперски певач; 22) академски 
музичар инструменталиста; 23) мастер музички 
уметник, професионални статус - виолиста, 
виолончелиста, контрабасиста, гитариста, хар-
фиста, клавириста, оргуљаш, чембалиста, акор-
деониста, хармоникаш, флаутиста, обоиста, 
кларинетиста, саксофониста, фаготиста, хорни-
ста, трубач, тромбониста, тубиста, перкусиони-
ста/ударач или соло певач; 24) мастер музички 
уметник, професионални статус - камерни музи-
чар. У складу са чланом 141. став 7. послове 
наставника, може да обавља лице које је стекло 
средње, више или високо образовање на српс-
ком језику (на коме се остварује образовно-вас-
питни рад), или је положило испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Обавезно образовање наставника 
прописано чланом 142. став 1. Закона је обра-
зовање из психолошких, педагошких и методич-
ких 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. Образовање из претходног става 
наставник је обавезан да стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Програм за стицање образовања из 
члана 142. став 1. Закона остварује високош-
колска установа у оквиру акредитованог сту-
дијског програма или као програм образовања 
током читавог живота, у складу са прописима 
којима се уређује високо образовање. Сматра 
се да наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из члана 142. став 1.Закона. 
Начин пријављивања кандидата на конкурс: 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (у 
даљем тексту: Министарство), а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају достављају на адресу 
школе у року од 10 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Потребна 
документација: 1.Оригинал, или оверена фото-
копија одговарајуће дипломе (уверења). 2.Кан-
дидат који није стекао образовање на српском 
језику доставља доказ (потврду или уверење), 
да је положио испит из српског језика, по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 3. 
Оригинал или оверена фотокопија уверења 
Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139. став 1. тачка 3) Закона. 4. Ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије. 5. Неоверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
6. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Напомена у вези образовања стече-
ног у некој од република СФРЈ, образовања сте-
ченог у систему војног школства и образовања 
стеченог у иностранству: I Када је образовање 

стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140. Закона, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника. II 
Када је образовање стечено у систему војног 
школства, испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. III Када је образовање сте-
чено у иностранству, испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, на основу акта о призна-
вању стране високошколске исправе и миш-
љења одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. Кандидати под I, 
II, III достављају оригинал или оверену фото-
копију одговарајућег решења министра . Сви 
докази морају бити достављени у оригиналу 
или у овереној фотокопији ( осим извода из 
матичне књиге рођених ) Пријавни формулар са 
документацијом доставити на адресу: Музичка 
школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг 
слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са назнаком „за 
конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или на теле-
фон 023/5 61-104. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава.Неблаго-
времене и непотпуне пријаве комисија ће одба-
цити. Кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос из члана 139.Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања у Зрењанину 
применом стандардизованих поступака.У року 
од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са ученици-
ма конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити.Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сматраће 
се да је повукао пријаву на конкурс те ће коми-
сија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ” 
23260 Перлез, Трг кнеза Михаила 2

тел. 023/3813-170

Наставник математике

УСЛОВИ: Пријем у радни однос се врши на 
неодређено време са 100 % радног времена. 
Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 , 13/17 - одлука УС ,113/17 и 
95/18 - аутент.тумачење) кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене у члану 139, 140, 
142 и 144 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (даље: Закон) и у члану 2 
став 1 . Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи а то су: 1.да има одговарајуће обра-
зовање и то: А) високо образовање на студијама 

2.степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких 
наука (мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та); или Б) високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10.септембра 2005.године. Изузетно: наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 1.
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од 3 године или вишим образовањем. 
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора 
имати образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Сматра се да наставник, васпи-
тач 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 члана 142. став 1. 
Закона. Послове наставника, васпитача и струч-
ног сарадника може да обавља лице које има 
дозволу за рад ( лиценцу). Без лиценце послове 
наставника, васпитача и стручног сарадника 
може да обавља: 1.приправник (најдуже 2 годи-
не од дана заснивања радног односа у устано-
ви). 2.лице које испуњава услове за наставника, 
васпитача и стручног сарадника са радним ста-
жом стеченим ван установе, под условима и на 
начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 
године од дана заснивања радног односа у уста-
нови), 3.лице које је засновало радни однос на 
одређено време ради замене одсутног запосле-
ног (најдуже 2 године од дана заснивања рад-
ног односа у установи), 4.сарадник у предшкол-
ској установи ( ако има образовање из члана 
142 Закона), 5.педагошки и андрагошки асис-
тент и помоћни наставник. Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада у предметној 
настави може да изводи лице које је стекло 
високо образовање, и то: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани мате-
матичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар-ин-
форматичар, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар за математику 
економије, професор информатике-математике, 
дипломирани математичар-астроном, дипломи-
рани математичар-примењена математика, 
дипломирани математичар-математика финан-
сија(са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани информатичар, мастер 
мататичар, мастер професор математике, астер 
професор математике и физике, мастер профе-
сор математике и информатике, мастер профе-
сор физике и математике, -мастер професор 
информатике и математике, дипломирани про-
фесор математике-мастер, дипломирани мате-
матичар-мастер, дипломирани инжењер матема-
тике-мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар-профе-
сор математике, дипломирани математичар-тео-
ријска математика, дипломирани инжењер 
математике(са изборним предметом Основи гео-
метрије), професор хемије-математике, профе-
сор географије-математике, професор физи-
ке-математике, професор биологије-математике, 
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професор математике- теоријско усмерење, 
професор математике- теоријски смер, дипломи-
рани математичар и информатичар. Лица која 
су стекла академско звање мастер,односно 
дипломирани -мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије ) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике. 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3. да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање 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 има 
држављанство републике србије, 5. да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно 
васпитни рад. уз пријаву на конкурс, кандидат је 
дужан да обавезно достави: 1.пријавни форму-
лар, 2. доказ о одговарајућем високом образо-
вању, а) оверена фотокопија дипломе/уверења 
траженог степена и врсте образовања, б) доказ 
о образовању из педагошких, психолошких и 
методичких дисциплина ( оверена фотокопија 
доказа који изда високошколска установа), 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 обра-
зовање на српском језику или је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, ( диплома/уверење 
издато на српском језику која се приложи као 
доказ под тачком 2. сматра се доказом о знању 
српског језика под тачком 6) -лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (оригинал или 
оверену фотокопију) доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Услови тра-
жени овим конкурсом 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 одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139. 
Закона, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом 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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избо-
ру 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 достављења решења о избо-
ру 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 конкурса је 8 

дана од дана објављивања текста конкурса у 
огласним новинама Националне службе за запо-
шљавање „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.

ОШ „Др АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ” 
23203 Ечка, Маршала Тита 48

тел. 023/881-018

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, за рад у 
одељењима на румунском језику

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24.став1. Закона о раду („Службе-
ни Гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14 и 13/2017), треба да испуњава посебне 
услове предвиђене чланом 139. став 1 тачка 
1,2,3,4,5 и лице од 1-4 и чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени Гласник РС”, бр. 88/17) и посеб-
не услове предвиђене Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” број 15/2013). Канди-
дати требају да испуњавају посебне услове: 
1.Да има одговарајуће високо образовање ( у 
складу са чланом 140.Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања(„Сл.Гласник РС” 
бр. 88/2017 и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл.гласник РС – Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17); 2.Да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторско понашање; 4.Да имају 
држављанство Републике Србије; 5.Да знају 
језик на коме се остварује образовно- васпит-
ни рад (Доказ да је стекао средње, више или 
високо образовање на румунском језику или је 
положио испит из румунског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе.) 6.Рок 
за пријављивање на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу: ОШ „Др Александар 
Сабовљев” Маршала Тита 48 23203 Ечка Уз 
пријаву на конкурс доставити: 1.Оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; 2.Доказ да је кандидат стекао 
средње, више или високо образовање на јези-
ку на коме се остварује образовно- васпитни 
рад или је положио испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
( оригинал или оверену копију); 3.Уверење о 
држављанству(оригинал или оверена копија 
не старија од шест месеци); 4.Извод из матич-
не књиге рођених; 7.Потврду да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-

тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; 5.Краћу биографију. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 023/881-018.

ОШ „Др АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ” 
23203 Ечка, Маршала Тита 48

тел. 023/881-018

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

одељењима на румунском језику 

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24.став1. Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14 и 13/2017), треба да испуњава посебне 
услове предвиђене чланом 139. став 1 тачка 
1,2,3,4,5 и лице од 1-4 и чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени Гласник РС”, бр. 88/17) и посеб-
не услове предвиђене Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл.гласник 
РС- Просветни гласник” број 15/2013). Канди-
дати требају да испуњавају посебне услове: 
1.Да има одговарајуће високо образовање ( у 
складу са чланом 140.Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања(„Сл.Гласник РС” 
бр. 88/2017 и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл.гласник РС – Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17); 2.Да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторско понашање; 4.Да имају 
држављанство Републике Србије; 5.Да знају 
језик на коме се остварује образовно- васпит-
ни рад (Доказ да је стекао средње, више или 
високо образовање на румунском језику или је 
положио испит из румунског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе.) 6.Рок 
за пријављивање на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу: ОШ „Др Александар 
Сабовљев” Маршала Тита 48 23203 Ечка Уз 
пријаву на конкурс доставити: 1.Оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; 2.Доказ да је кандидат стекао 
средње, више или високо образовање на јези-
ку на коме се остварује образовно- васпитни 
рад или је положио испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
( оригинал или оверену копију); 3.Уверење о 
држављанству(оригинал или оверена копија 
не старија од шест месеци); 4.Извод из матич-
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не књиге рођених; 7.Потврду да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; 5.Краћу биографију. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 023/881-018.

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи

за следеће предмете у средњој музичкој школи:

1. Технологија звучно-музичког 
процеса, аудио #1, #2 и #3

са 30% радног времена

2. Технологија звучно-музичког 
процеса, миди #1, #2 и #3

са 30% радног времена

3. Основе дизајнирања звука за 
медије #1 и #2

са 10% радног времена

4. Технологија звучно-музичког 
процеса #4 - савремена миди 

композиција и продукција
са 15% радног времена

5. Савремена хармонија са 
импровизацијом и оркестрацијом #1 

и #2
са 15% радног времена

УСЛОВИ: Члан 139. став 1. Закона прописује да 
у радни однос у школи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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)има 
држављанство Републике Србије; 5)зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Докази о испуње-
ности услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 
2) овог конкурса прибавља се пре закључења 

уговора о раду. Услови у погледу образовања 
наставника (члан 140. став 1. и 2., члан 141. 
став 2. и 7. и члан 142. Закона) Наставник је 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1)на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (а)
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (б)студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. учесник конкурса 
за све предмете треба да испуњава и услове из 
члана 9. став 1. подтачка 1) Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
и уметничким школама у подручју рада култу-
ра, уметност и јавно информисање („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16 
, 2/17 и 9/19), односно учесник конкурса тре-
ба да је: (1) дипломирани дизајнер звука; (2) 
дипломирани композитор; (3) мастер компо-
зитор; (4) дипломирани сниматељ и дизајнер 
звука. У складу са чланом 141. став 7. послове 
наставника, може да обавља лице које је стекло 
средње, више или високо образовање на српс-
ком језику (на коме се остварује образовно-вас-
питни рад), или је положило испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Обавезно образовање наставника 
прописано чланом 142. став 1.Закона је обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 Образовање из претходног ста-
ва наставник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Програм за стицање образовања из 
члана 142. став 1. Закона остварује високошкол-
ска установа у оквиру акредитованог студијског 
програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима 
се уређује високо образовање. Сматра се да 
наставник, који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из члана 142. став 1.Закона. Начин 
пријављивања кандидата на конкурс: Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (у даљем тексту: 
Министарство), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају достављају на адресу школе у 
року од 10 дана од дана објављивања конкур-
са у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Потребна документа-
ција: 1.Оригинал, или оверена фотокопија одго-
варајуће дипломе (уверења). 2.Кандидат који 
није стекао образовање на српском језику дос-
тавља доказ (потврду или уверење), да је поло-
жио испит из српског језика, по програму одго-
варајуће високошколске установе. 3.Оригинал 
или оверена фотокопија уверења Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139. став 
1. тачка 3) Закона. 4.Оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републи-

ке Србије. 5.Неоверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених 6.Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Напомена у 
вези образовања стеченог у некој од републи-
ка СФРЈ, образовања стеченог у систему војног 
школства и образовања стеченог у иностран-
ству: 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 Репу-
блици Српској, а врста образовања не одгова-
ра врсти образовања која је прописана чланом 
140. Закона, министар, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање посло-
ва 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 иностранству, испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, на основу акта 
о признавању стране високошколске исправе 
и мишљења одговарајуће високошколске уста-
нове, утврђује решењем министар. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра. 
Сви докази морају бити достављени у ориги-
налу или у овереној фотокопији ( осим извода 
из матичне књиге рођених ) Пријавни форму-
лар са документацијом доставити на адресу: 
Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, 
Трг слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са назнаком 
„за конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или на теле-
фон 023/561-104. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија 
ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос из члана 139.Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања у Зрењанину 
применом стандардизованих поступака.У року 
од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са ученици-
ма конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку 
процену способности за рад са ученицима сма-
траће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити.Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе и доноси решење о избору канди-
дата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сматраће 
се да је повукао пријаву на конкурс те ће коми-
сија његову пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

За пријем у радни однос на неодређено време 
за следећа радна места:

1. Корепетитор у основној музичкој 
школи

са 65% радног времена
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2. Корепетитор у средњој музичкој 
школи

са 35% радног времена

УСЛОВИ: Место рада: седиште Музичке школе 
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг Слободе 7, 
Зрењанин. Члан 139. став 1. Закона прописује 
да у радни однос у школи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1)има одговарајуће образо-
вање; 2)има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4)има држављанство Републике Србије; 
5)зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Докази 
о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
под тачком 2) овог конкурса прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Услови у погледу 
образовања наставника (члан 140. став 1. и 2., 
члан 141. став 2. и 7. и члан 142. Закона) 
Наставник је лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1)на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (а)студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б)студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2)на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтач-
ка (б) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. учесник конкурса за радно место корепети-
тор у основној музичкој школи треба да 
испуњава и услове из члана 2. став 1. подтачка 
30) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13 , 
2/17 , 9/19 и 1/20), односно учесник конкурса 
треба да је: (1)дипломирани музичар, усме-
рење пијаниста; (2)дипломирани музичар - 
пијаниста; (3)дипломирани музичар - оргуљаш; 
(4)дипломирани музичар - чембалиста; (5)ака-
демски музичар пијаниста; (6)академски музи-
чар оргуљаш; (7)академски музичар чембали-
с т а ;  ( 8 ) м а с т е р  м у з и ч к и  у м е т н и к , 
професионални статус: клавириста, оргуљаш 
или чембалиста; (9) мастер музички уметник, 
професионални статус: камерни музичар, са 
претходно завршеним основним академским 
студијама клавира, оргуља или чембала. учес-
ник конкурса за радно место корепетитор у 
средњој музичкој школи треба да испуњава и 
услове из члана 4.став 1. подтачка 23) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним и уметничким школама у подручју 
рада култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
16/15, 11/16 , 2/17 и 9/19), односно учесник 
конкурса треба да је: (1)дипломирани музичар, 

усмерење пијаниста; (2)дипломирани музичар 
- пијаниста; (3)дипломирани музичар - 
оргуљаш; (4)дипломирани музичар - чембали-
ста; (5)академски музичар пијаниста; (6)ака-
демски музичар оргуљаш; (7)академски 
музичар чембалиста; (8)мастер музички умет-
ник, професионални статус - клавириста, 
оргуљаш или чембалиста; (9) мастер музички 
уметник, професионални статус - камерни 
музичар; (10) дипломирани клавириста. У скла-
ду са чланом 141. став 7. послове наставника, 
може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на српском језику 
(на коме се остварује образовно-васпитни рад), 
или је положило испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Обавезно образовање наставника прописа-
но чланом 142. став 1.Закона је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са европским системом пре-
носа бодова Образовање из претходног става 
наставник је обавезан да стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Програм за стицање образовања из 
члана 142. став 1. Закона остварује високош-
колска установа у оквиру акредитованог сту-
дијског програма или као програм образовања 
током читавог живота, у складу са прописима 
којима се уређује високо образовање. Сматра 
се да наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из члана 142. став 1.Закона. 
Начин пријављивања кандидата на конкурс: 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (у 
даљем тексту: Министарство), а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају достављају на адресу 
школе у року од 10 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Потребна 
документација: 1.Оригинал, или оверена фото-
копија одговарајуће дипломе (уверења). 2.Кан-
дидат који није стекао образовање на српском 
језику доставља доказ (потврду или уверење), 
да је положио испит из српског језика, по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
3.Оригинал или оверена фотокопија уверења 
Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139. став 1. тачка 3) Закона. 4.Ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије. 5.Неоверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
6.Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Напомена у вези образовања стече-
ног у некој од република СФРЈ, образовања 
стеченог у систему војног школства и образо-
вања стеченог у иностранству: I Када је обра-
зовање 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 образо-
вања која је прописана чланом 140. Закона, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставни-
ка. II Када је образовање стечено у систему 
војног школства, испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
наставника, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 

утврђује решењем министар. III Када је обра-
зовање стечено у иностранству, испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, на основу акта 
о признавању стране високошколске исправе и 
мишљења одговарајуће високошколске устано-
ве, утврђује решењем министар. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра . 
Сви докази морају бити достављени у оригина-
лу или у овереној фотокопији ( осим извода из 
матичне књиге рођених ) Пријавни формулар 
са документацијом доставити на адресу: 
Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, 
Трг слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са назна-
ком „за конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично или 
на телефон 023/561-104. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава.Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос из 
члана 139.Закона о основама система образо-
вања и васпитања, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања у Зрењанину применом стан-
дардизованих поступака.У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима сма-
траће се да је пријаву на конкурс повукао те ће 
комисија његову пријаву одбацити.Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана 
сачињавања листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима . Уколико канди-
дат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс 
те ће комисија његову пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

За пријем у радни однос наставника 
уметничких и стручних предмета 

у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи 

са одељењским старешинством за 
предмет:  

Гитара
у основној музичкој школи 

УСЛОВИ: Место рада: седиште Музичке школе 
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7, 
Зрењанин (81,82% радног времена) и издвоје-
но одељење Музичке школе „Јосиф Маринко-
вић” у Арадцу, просторије ОШ „Братство”, Мар-
шала Тита 90 (18,18% радног времена). Члан 
139. став 1. Закона прописује да у радни однос 
у школи може да буде примљено лице, под 
условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способно ст за рад са 
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 
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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, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик). Докази о испуњености 
услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) овог 
конкурса прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Услови у погледу образовања настав-
ника (члан 140. став 1. и 2., члан 141. став 2. и 
7. 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, специја-
листичке 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Учесник конкурса 
за предмет гитара у основној музичкој школи 
треба да испуњава и услове из члана 2. став 
1. подтачка 5) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 18/13 , 2/17 , 9/19 и 1/20), односно учес-
ник конкурса треба да је: (1)дипломирани 
музичар, усмерење гитариста; (2)дипломира-
ни музичар - гитариста; (3)академски музичар 
гитариста; (4)мастер музички уметник, профе-
сионални статус - гитариста. У складу са чла-
ном 141. став 7. послове наставника, може да 
обавља лице које је стекло редње, више или 
високо образовање на српском језику (на коме 
се остварује образовно-васпитни рад), или је 
положило испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Обавез-
но образовање наставника прописано чланом 
142. став 1.Закона је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодо-
ва. Образовање из претходног става 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 лицен-
цу. Програм за стицање образовања из члана 
142. став 1. Закона остварује високошколска 
установа у оквиру акредитованог студијског 
програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима који-
ма се уређује високо образовање. Сматра се да 
наставник, који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из члана 142. став 1.Закона. Начин 
пријављивања кандидата на конкурс: Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (у даљем тексту: 
Министарство), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају достављају на адресу школе у 
року од 10 дана од дана објављивања конкур-

са у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Потребна докумен-
тација: 1.Оригинал, или оверена фотокопија 
одговарајуће дипломе (уверења). 2.Кандидат 
који није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ (потврду или уверење), да је 
положио испит из српског језика, по програ-
му одговарајуће високошколске установе. 3. 
Оригинал или оверена фотокопија уверења 
Министарства унутрашњих послова којим 
кандидат доказује да није осуђиван у скла-
ду са чланом 139. став 1. тачка 3) Закона. 4. 
Оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије. 5. Неоверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
6.Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Напомена у вези образовања сте-
ченог у некој од република СФРЈ, образовања 
стеченог у систему војног школства и образо-
вања стеченог у иностранству: I Када је обра-
зовање 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 образо-
вања која је прописана чланом 140. Закона, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставни-
ка. IIК ада је образовање стечено у систему 
војног школства, испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање посло-
ва наставника, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске уста-
нове, утврђује решењем министар. III Када је 
образовање стечено у иностранству, испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, на основу акта 
о признавању стране високошколске исправе 
и мишљења одговарајуће високошколске уста-
нове, утврђује решењем министар. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра . 
Сви докази морају бити достављени у ориги-
налу или у овереној фотокопији ( осим извода 
из матичне књиге рођених ) Пријавни форму-
лар са документацијом доставити на адресу: 
Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, 
Трг слободе бр. 7 23000 зрењанин, са назнаком 
„за конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или на теле-
фон 023/561-104. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија 
ће одбацити. Кандидати који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос из члана 139.Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања у Зрењанину 
применом стандардизованих поступака.У року 
од осам дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са уче-
ницима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Уколико кандидат не дође на пси-
холошку процену способности за рад са уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити.Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима . Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном тер-
мину сматраће се да је повукао пријаву на кон-
курс те ће комисија његову пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 
старешинством, на неодређено 

време за следеће предмете:

1. Гитара у основној школи
са 70% радног времена

2. Гитара у средњој музичкој школи
са 30% радног времена

Место рада: седиште музичке школе „Јосиф 
Маринковић”, Зрењанин, Трг слободе 7, Зрењанин.

УСЛОВИ: Члан 139. став 1. Закона прописује да 
у радни однос у школи 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 ученицима; 3)није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање 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 држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Докази о испуњености усло-
ва под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Услови у погледу образовања наставника (члан 
140. став 1. и 2., члан 141. став 2. и 7. и члан 
142. Закона), Наставник је лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1)на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма 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 за предмет гитара у 
основној музичкој школи треба да испуњава и 
услове из члана 2. став 1. подтачка 5) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 18/13 , 2/17 , 9/19 и 
1/20), односно учесник конкурса треба да је: (1) 
дипломирани музичар, усмерење гитариста; (2) 
дипломирани музичар - гитариста; (3) академ-
ски музичар гитариста; (4) мастер музички умет-
ник, професионални статус - гитариста. Учесник 
конкурса за предмет гитара у средњој музичкој 
школи треба да испуњава и услове из члана 4.
став 1. подтачка 16) Правилника о степену и 



   |  Број 885 | 10.06.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs204

Наука и образовање

врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним и умет-
ничким школама у подручју рада култура,  
уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16 , 2/17 и 
9/19), односно учесник конкурса треба да је: (1) 
дипломирани музичар, усмерење гитариста; (2) 
дипломирани музичар - гитариста; (3) академ-
ски музичар гитариста; (4) мастер музички умет-
ник, професионални статус - гитариста. У складу 
са чланом 141. став 7. послове наставника, 
може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на српском језику 
(на коме се остварује образовно-васпитни рад), 
или је положило испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Обавезно образовање наставника прописано 
чланом 142. став 1.Закона је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са европским системом преноса бодова. 
Образовање из претходног става наставник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање спита за лиценцу. Програм за 
стицање образовања из члана 142. став 1. Зако-
на остварује високошколска установа у оквиру 
акредитованог студијског програма или као про-
грам образовања током читавог живота, у скла-
ду са прописима којима се уређује високо обра-
зовање. Сматра се да наставник, који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има образовање из члана 142. 
став 1.Закона. Начин пријављивања кандидата 
на конкурс: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (у даљем тексту: Министарство), а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају дос-
тављају на адресу школе у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса у огласним новина-
ма Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Потребна документација: 1.Оригинал, или 
оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уве-
рења). 2.Кандидат који није стекао образовање 
на српском језику доставља доказ (потврду или 
уверење), да је положио испит из српског јези-
ка, по програму одговарајуће високошколске 
установе. 3. Оригинал или оверена фотокопија 
уверења Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у 
складу са чланом 139. став 1. тачка 3) Закона. 4. 
Оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије. 5. Неоверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 6. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Напомена у вези образовања стеченог у 
некој од република СФРЈ, образовања стеченог 
у систему војног школства и образовања стече-
ног у иностранству: I Када је образовање стече-
но 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 про-
писана чланом 140. Закона, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске 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 образо-
вања за обављање послова наставника, по 
претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. III Када је образовање сте-

чено у иностранству, испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, на основу акта о призна-
вању стране високошколске исправе и миш-
љења одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. Кандидати под I, 
II, III достављају оригинал или оверену фотоко-
пију одговарајућег решења министра . Сви дока-
зи морају бити достављени у оригиналу или у 
овереној фотокопији ( осим извода из матичне 
књиге рођених ) Пријавни формулар са доку-
ментацијом доставити на адресу: Музичка шко-
ла „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 
бр. 7 23000 Зрењанин, са назнаком „за конкурс”. 
Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или на телефон 
023/561- 104. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава.Неблаго-
времене и непотпуне пријаве комисија ће одба-
цити. Кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос из члана 139.Закона о 
основама система образовања и васпитања, који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања у Зрењанину при-
меном стандардизованих поступака.У року од 
осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима сматраће 
се да је пријаву на конкурс повукао те ће коми-
сија његову пријаву одбацити.Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе у 
року од 15 радних дана од дана сачињавања 
листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима . Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да је 
повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити. 

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

За пријем у радни однос наставник 
уметничких и стручних предмета 

у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи 

са одељењским старешинством за 
предмет:  

Гитара
у основној музичкој школи

УСЛОВИ: Место рада: седиште Музичке шко-
ле „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг Слобо-
де 7, Зрењанин (39,44 % радног времена ) и 
издвојено одељење Музичке школе „Јосиф 
Маринковић” Зрењанин у Ковачици, Дом кул-
туре „3. октобар”, Др Јанка Булика 59 (60,56% 
радног времена ). Члан 139. став 1. Закона 
прописује да у радни однос у школи може да 
буде примљено лице, под условима пропи-
саним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 

против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 дискри-
минаторно понашање; 4)има држављанство 
Републике Србије; 5)зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ под тачком 2) овог кон-
курса прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Услови у погледу образовања наставни-
ка (члан 140. став 1. и 2., члан 141. став 2. и 
7. 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, специја-
листичке 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
дносно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Учесник конкурса 
за предмет гитара у основној музичкој школи 
треба да испуњава и услове из члана 2. став 
1. подтачка 5) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 18/13 , 2/17 , 9/19 и 1/20), односно учес-
ник конкурса треба да је: (1)дипломирани 
музичар, усмерење гитариста; (2)дипломира-
ни музичар - гитариста; (3)академски музичар 
гитариста; (4)мастер музички уметник, профе-
сионални статус - гитариста. У складу са чла-
ном 141. став 7. послове наставника, може да 
обавља лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на српском језику (на коме 
се остварује образовно-васпитни рад), или је 
положило испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Обавез-
но образовање наставника прописано чланом 
142. став 1.Закона је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодо-
ва. Образовање из претходног става 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 лицен-
цу. Програм за стицање образовања из члана 
142. став 1. Закона остварује високошколска 
установа у оквиру акредитованог студијског 
програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима који-
ма се уређује високо образовање. Сматра се 
да наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из члана 142. став 1.Закона. 
Начин пријављивања кандидата на конкурс: 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (у 
даљем тексту: Министарство), а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају достављају на адресу 
школе у року од 10 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама Националне 
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службе за запошљавање „Послови”. Потреб-
на документација: 1.Оригинал, или оверена 
фотокопија одговарајуће дипломе (уверења). 
2.Кандидат који није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ (потврду или 
уверење), да је положио испит из српског јези-
ка, по програму одговарајуће високошколске 
установе. 3.Оригинал или оверена фотокопија 
уверења Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у 
складу са чланом 139. став 1. тачка 3) Закона. 
4.Оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије. 5.Неоверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
6.Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Напомена у вези образовања сте-
ченог у некој од република СФРЈ, образовања 
стеченог у систему војног школства и образо-
вања стеченог у иностранству: I Када је обра-
зовање 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 образо-
вања која је прописана чланом 140. Закона, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставни-
ка. II Када је образовање стечено у систему 
војног школства, испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање посло-
ва наставника, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске уста-
нове, утврђује решењем министар. III Када је 
образовање стечено у иностранству, испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, на основу акта 
о признавању стране високошколске исправе 
и мишљења одговарајуће високошколске уста-
нове, утврђује решењем министар. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра . 
Сви докази морају бити достављени у ориги-
налу или у овереној фотокопији ( осим извода 
из матичне књиге рођених ) Пријавни форму-
лар са документацијом доставити на адресу: 
Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, 
Трг слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са назнаком 
„за конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или на теле-
фон 023/561-104. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија 
ће одбацити. Кандидати који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос из члана 139.Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања у Зрењанину 
применом стандардизованих поступака.У року 
од осам дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са уче-
ницима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Уколико кандидат не дође на пси-
холошку процену способности за рад са уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити.Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном тер-
мину сматраће се да је повукао пријаву на кон-
курс те ће комисија његову пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

За пријем у радни однос наставника 
уметничких и стручних предмета 

у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи 

са одељењским старешинством за 
предмет:  
Виолина

у основној музичкој школи

УСЛОВИ: Место рада: седиште Музичке шко-
ле „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слобо-
де 7, Зрењанин (63,64 % радног времена ) и 
издвојено одељење Музичке школе „Јосиф 
Маринковић” Зрењанин у Ковачици, Дом кул-
туре „3. октобар”, Др Јанка Булика 59 ( 36,36 
% радног времена ). Члан 139. став 1. Зако-
на прописује да у радни однос у школи може 
да буде примљено лице, под условима пропи-
саним законом и то ако: 1)има одговарајуће 
образовање; 2)има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3)није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4)има држављанство Репу-
блике Србије; 5)зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад (срп-
ски језик). Докази о испуњености услова под 
тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Услови у погледу образовања наставника (члан 
140. став 1. и 2., члан 141. став 2. и 7. и члан 
142. Закона) Наставник је лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1)на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (а)студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (б)
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тач-
ке 1) подтачка (б) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно труч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Учесник конкурса треба да 
испуњава и услове из члана 2. став 1. подтачка 
1) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13 , 
2/17 , 9/19 и 1/20), односно учесник конкур-
са треба да је: (1)дипломирани музичар, усме-
рење виолиниста; (2)дипломирани музичар 
- виолиниста; (3)академски музичар виоли-
ниста; (4)мастер музички уметник, професио-
нални статус – виолиниста. У складу са чла-
ном 141. став 7. послове наставника, може да 
обавља лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на српском језику (на коме 
се остварује образовно-васпитни рад), или је 

положило испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Обавез-
но образовање наставника прописано чланом 
142. став 1.Закона је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодо-
ва Образовање из претходног става 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 лицен-
цу. Програм за стицање образовања из члана 
142. став 1. Закона остварује високошколска 
установа у оквиру акредитованог студијског 
програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима који-
ма се уређује високо образовање. Сматра се 
да наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из члана 142. став 1.Закона. 
Начин пријављивања кандидата на конкурс: 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (у 
даљем тексту: Министарство), а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају достављају на адресу 
школе у року од 10 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Потреб-
на документација: 1.Оригинал, или оверена 
фотокопија одговарајуће дипломе (уверења). 
2.Кандидат који није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ (потврду или 
уверење), да је положио испит из српског јези-
ка, по програму одговарајуће високошколске 
установе. 3.Оригинал или оверена фотокопија 
уверења Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у 
складу са чланом 139. став 1. тачка 3) Закона. 
4.Оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије. 5.Неоверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
6.Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Напомена у вези образовања сте-
ченог у некој од република СФРЈ, образовања 
стеченог у систему војног школства и образо-
вања стеченог у иностранству: I Када је обра-
зовање 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 образо-
вања која је прописана чланом 140. Закона, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставни-
ка. II Када је образовање стечено у систему 
војног школства, испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање посло-
ва наставника, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске уста-
нове, утврђује решењем министар. III Када је 
образовање стечено у иностранству, испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, на основу акта 
о признавању стране високошколске исправе 
и мишљења одговарајуће високошколске уста-
нове, утврђује решењем министар. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра . 
Сви докази морају бити достављени у оригина-
лу или у овереној фотокопији ( осим извода из 
матичне књиге рођених ) Пријавни формулар 
са документацијом доставити на адресу: Музич-
ка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг 
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слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са назнаком „за 
конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или на теле-
фон 023/561-104. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија 
ће одбацити. Кандидати који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос из члана 139.Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања у Зрењанину 
применом стандардизованих поступака.У року 
од осам дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са уче-
ницима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Уколико кандидат не дође на пси-
холошку процену способности за рад са уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одба-
цити.Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном тер-
мину сматраће се да је повукао пријаву на кон-
курс те ће комисија његову пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ” 

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Штимер музичких инструмената

УСЛОВИ: Место рада: седиште Музичке школе 
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг Слободе 
7, Зрењанин. Члан 139. став 1. Закона пропи-
сује да у радни однос у школи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3)није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Дока-
зи о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 
5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
под тачком 2) овог конкурса прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Учесник конкур-
са треба да испуњава и услове из члана 40. 
Правилника о организацији и систематиза-
цији послова Музичке школе „Јосиф Марин-
ковић” Зрењанин ( деловодни број 02/226 од 
09.09.2019.године, деловодни број 02/49 од 
19.02.2020.године и деловодни број 02/99 од 
20.05.2020.године), односно учесник конкур-
са треба да има ИВ степен стручне спреме 
односно четврти ниво квалификације – музич-
ки извођач – клавириста и 3 године радног 
искуства на пословима штимовања музичких 
инструмената. Начин пријављивања кандида-
та на конкурс: Кандидати попуњавају пријав-

ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (у даљем тексту: Министарство), а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају дос-
тављају на адресу школе у року од 10 дана 
од дана објављивања конкурса у огласним 
новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Потребна документација: 
1.Оригинал, или оверена фотокопија одгова-
рајуће дипломе (уверења). 2.Оригинал или 
оверена фотокопија уверења Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139. став 
1. тачка 3) Закона. 3.Оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републи-
ке Србије. 4.Неоверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. 5.Оригинал или ове-
рена фотокопија потврде о радном искуству 
на траженим пословима. 6.Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Сви дока-
зи морају бити достављени у оригиналу или у 
овереној фотокопији ( осим извода из мати-
чне књиге рођених ) Пријавни формулар са 
документацијом доставити на адресу: Музич-
ка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг 

слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са назнаком „за 
конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или на теле-
фон 023/561-104. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве коми-
сија ће одбацити. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос из члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, који су изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
у Зрењанину применом стандардизованих 
поступака.У року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико кандидат не 
дође на психолошку процену способности за 
рад са ученицима сматраће се да је пријаву на 
конкурс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити.Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе у року од 15 рад-
них дана од дана сачињавања листе и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Уколико кандидат не дође на разговор 
у заказаном термину сматраће се да је пову-
као пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити.

ОСНОВНА ШКОЛА „СТАНКО КРСТИН”
Радојево, Карађорђева 8 

тел. 023/819-002
e-mail: skrstin@sezampro.rs

Наставник српског језика и 
књижевности 

са 94,44% норме

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Зако-
на 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. став 1. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања(„Службени гласник РС”, број - 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон и 6/2020) и то да: 1. има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19) и чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања које је стекло: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета и 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-

Посао се не чека, посао се тражи
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мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Докази о испуње-
ности услова под тачком 1,3,4 и 5 саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2. 
овог конкурса прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс потреб-
но је приложити: 1 Попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС; 2. Биографију (ЦВ) 3. Оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, 4. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду; 5. Оригинал или оверена 
фотокопија уверења (извода из казнене еви-
денције) Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у 
складу са чланом 139. став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 6. 
Оригинал или оверена фотокопија уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), 7. Ори-
гинал или оверена фотокопија Извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци), 
Пријаве слати на адресу: ОШ„Станко Крстин” 
Радојево,Карађорђева 8, 23221 Радојево бр.
тел. 023/819-002 са назнаком „За конкурс за 
наставника српског језика и књижевности”, 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу  
Послови.

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ” 

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством за следеће предмете 
(на неодређено време)

Клавир у основној музичкој школи
са 6,04% радног времена

Клавир у средњој музичкој школи
са 10% радног времена

Упоредни клавир у средњој музичкој 
школи

са 15% радног времена

Читање с листа у средњој музичкој 
школи

са 10% радног времена

Корепетиција у средњој музичкој 
школи

са 10% радног времена

Камерна музика у средњој музичкој 
школи

са 10% радног времена

Корепетитор у основној музичкој 
школи

са 38,96% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: Место рада: седиште Музичке школе 

„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7, 
Зрењанин. Члан 139. став 1. Закона прописује 
да у радни однос у школи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Докази 
о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
под тачком 2) овог конкурса прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Услови у погледу 
образовања наставника (члан 140. став 1. и 2., 
члан 141. став 2. и 7. и члан 142. Закона) 
Наставник је лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1)на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима 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 гру-
пу предмета. учесник конкурса за предмет кла-
вир у основној музичкој школи треба да 
испуњава и услове из члана 2. став 1. подтачка 
10) правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13 , 
2/17 , 9/19 и 1/20), односно учесник конкурса 
треба да је: (1) дипломирани музичар, усме-
рење пијаниста; (2) дипломирани музичар - 
пијаниста; (3) академски музичар пијаниста; 
(4) мастер музички уметник, професионални 
статус - клавириста. учесник конкурса за пред-
мет клавир у средњој музичкој школи треба да 
испуњава и услове из члана 4.став 1. подтачка 
18) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним и уметничким школама 
у подручју рада култура, уметност и јавно 
информисање („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 16/15, 11/16 , 2/17 и 9/19), однос-
но учесник конкурса треба да је: (1) дипломи-
рани музичар, усмерење пијаниста; (2) дипло-
мирани музичар - пијаниста; (3) академски 
музичар пијаниста; (4) мастер музички умет-
ник, професионални статус - клавириста; (5) 
дипломирани клавириста. учесник конкурса за 
предмет упоредни клавир у средњој музичкој 
школи треба да испуњава и услове из члана 
4.став 1. подтачка 19) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним и 
уметничким школама у подручју рада култура, 
уметност и јавно информисање („Сл. гласник  
РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16 , 2/17 
и 9/19), односно учесник конкурса треба да је: 

(1) дипломирани музичар, усмерење пијаниста 
или музички педагог; (2) дипломирани музичар 
- пијаниста; (3) дипломирани музичар - 
оргуљаш; (4) дипломирани музичар - чембали-
ста; (5) академски музичар пијаниста; (6) ака-
демски музичар оргуљаш; (7) академски 
музичар чембалиста; (8) мастер музички умет-
ник, професионални статус - клавириста, 
оргуљаш или чембалиста; (9) мастер теорети-
чар уметности, професионални статус - музич-
ки педагог; (10) дипломирани клавириста; (11) 
професор солфеђа и музичке културе; (12) 
професор музике; (13) професор музичког вас-
питања; (14) дипломирани музичар - професор 
солфеђа. учесник конкурса за предмете 
читање с листа у средњој музичкој школи и 
камерна музика у средњој музичкој школи тре-
ба да испуњава и услове из члана 4.став 1. 
подтачка 22) правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким 
школама у подручју рада култура, уметност и 
јавно информисање („сл. гласник рс - просвет-
ни гласник”, бр. 16/15, 11/16 , 2/17 и 9/19), 
односно учесник конкурса треба да је: (1) 
дипломирани музичар - флаутиста; (2) дипло-
мирани музичар - обоиста; (3) дипломирани 
музичар - кларинетиста; (4) дипломирани музи-
чар - саксофониста; (5) дипломирани музичар 
- фаготиста; (6) дипломирани музичар - хорни-
ста; (7) дипломирани музичар - трубач; (8) 
дипломирани музичар - тромбониста; (9) 
дипломирани музичар - харфиста; (10) дипло-
мирани музичар - перкусиониста; (11) дипло-
мирани музичар - виолиниста; (12) дипломира-
ни музичар - виолиста; (13) дипломирани 
музичар - виолочелиста; (14) дипломирани 
музичар - контрабасиста; (15) дипломирани 
музичар - гитариста; (16) дипломирани музи-
чар - акордеониста; (17) дипломирани музичар 
- пијаниста; (18) дипломирани музичар - 
оргуљаш; (19) дипломирани музичар - чемба-
листа; (20) дипломирани музичар - соло певач; 
(21) дипломирани музичар - концертни и опер-
ски певач; (22) академски музичар инструмен-
талиста; (23) мастер музички уметник, профе-
сионални статус - виолиста, виолончелиста, 
контрабасиста, гитариста, харфиста, клавирис-
та, оргуљаш, чембалиста, акордеониста, хар-
моникаш, флаутиста, обоиста, кларинетиста, 
саксофониста, фаготиста, хорниста, трубач, 
тромбониста, тубиста, перкусиониста/ударач 
или соло певач; (24) мастер музички уметник, 
професионални статус - камерни музичар. 
учесник конкурса за предмет корепетиција у 
средњој музичкој школи треба да испуњава и 
услове из члана 4.став 1. подтачка 23) правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним и уметничким школама у подручју 
рада култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
16/15, 11/16 , 2/17 и 9/19), односно учесник 
конкурса треба да је: (1) дипломирани музи-
чар, усмерење пијаниста; (2) дипломирани 
музичар - пијаниста; (3) дипломирани музичар 
- оргуљаш; (4) дипломирани музичар - чемба-
листа; (5) академски музичар пијаниста; (6) 
академски музичар оргуљаш; (7) академски 
музичар чембалиста; (8) мастер музички умет-
ник, професионални статус - клавириста, 
оргуљаш или чембалиста; (9) мастер музички 
уметник, професионални статус - камерни 
музичар; (10) дипломирани клавириста. учес-
ник конкурса за радно место корепетитор у 
основној музичкој школи треба да испуњава и 
услове из члана 2. став 1. подтачка 30) Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 18/13 , 2/17 , 9/19 
и 1/20), односно учесник конкурса треба да је: 
(1) дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 
(2) дипломирани музичар - пијаниста; (3) 
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дипломирани музичар - оргуљаш; (4) дипломи-
рани музичар - чембалиста; (5) академски 
музичар пијаниста; (6) академски музичар 
оргуљаш; (7) академски музичар чембалиста; 
(8) мастер музички уметник, професионални 
статус: клавириста, оргуљаш или чембалиста; 
(9) мастер музички уметник, професионални 
статус: камерни музичар, са претходно заврше-
ним основним академским студијама клавира, 
оргуља или чембала. У складу са чланом 141. 
став 7. послове наставника, може да обавља 
лице које је стекло средње, више или високо 
образовање на српском језику (на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад), или је поло-
жило испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Обавезно 
образовање наставника прописано чланом 142. 
став 1.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 најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са европс-
ким системом преноса бодова Образовање из 
претходног става наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Програм за сти-
цање образовања из члана 142. став 1. Закона 
остварује високошколска установа у оквиру 
акредитованог студијског програма или као 
програм образовања током читавог живота, у 
складу са прописима којима се уређује високо 
образовање. 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 образовање из 
члана 142. став 1.Закона. Начин пријављивања 
кандидата на конкурс: Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (у даљем тексту: Министар-
ство), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају достављају на адресу школе у року од 
10 дана од дана објављивања конкурса у 
огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Потребна документа-
ција: 1.Оригинал, или оверена фотокопија 
одговарајуће дипломе (уверења). 2.Кандидат 
који није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ (потврду или уверење), да је 
положио испит из српског језика, по програму 
одговарајуће високошколске установе. 3. Ори-
гинал или оверена фотокопија уверења Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139. став 1. тачка 3) Закона. 4. Оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије. 5. Неоверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених 6. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Напомена у вези образовања стеченог у некој 
од република СФРЈ, образовања стеченог у 
систему војног школства и образовања стече-
ног у иностранству: I Када је образовање сте-
чено у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140. Закона, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника. II 
Када је образовање стечено у систему војног 
школства, испуњеност услова у погледу стече-
ног 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 наставника, на основу акта о призна-
вању стране високошколске исправе и миш-
љења одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. Кандидати под I, 
II, III достављају оригинал или оверену фото-
копију одговарајућег решења министра. Сви 
докази морају бити достављени у оригиналу 
или у овереној фотокопији ( осим извода из 
матичне књиге рођених ) Пријавни формулар 
са документацијом доставити на адресу: 
Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, 
Трг слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са назна-
ком „за конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично или 
на телефон 023/5 61-104. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава.Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос из 
члана 139.Закона о основама система образо-
вања и васпитања, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања у Зрењанину применом стан-
дардизованих поступака.У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима сма-
траће се да је пријаву на конкурс повукао те ће 
комисија његову пријаву одбацити.Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана 
сачињавања листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима . Уколико канди-
дат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс 
те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОШ „СТАНКО КРСТИН“
Радојево, Карађорђева 8

тел. 023/819-002
e-mail: skrstin@sezampro.rs

Наставник математике
са 88,89% норме

УСЛОВИ за пријем у радни однос: учесник кон-
курса поред општих услова прописаних 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 испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 139. 
став 1. Закона о основама система образовања 
и васпитања(„Службени гласник РС”, број - 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон и 6/2020) и то 1. има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19) и чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања које је стекло: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета и 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Докази о испуње-
ности услова под тачком 1,3,4 и 5 саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2. 
овог конкурса прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс потреб-
но је приложити: 1 Попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС; 2. Биографију (ЦВ), 3. Оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, 4. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са учени-
цима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду; 5  Оригинал или 
оверена фотокопија уверења (извода из каз-
нене евиденције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139. став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. 6. Оригинал или оверена фотоко-
пија уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), 7. Оригинал или оверена фотокопија 
Извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци), Пријаве слати на адресу: ОШ„С-
танко Крстин” Радојево,Карађорђева 8, 23221 
Радојево бр.тел. 023/819-002 са назнаком „За 
конкурс за наставника математике” . Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу Послови.

ОШ „СТАНКО КРСТИН“
Радојево, Карађорђева 8

тел. 023/819-002
e-mail skrstin@sezampro.rs

Библиотекар
са 50% норме

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Зако-
на 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. став 1. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања(„Службени гласник РС”, број - 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон и 6/2020) и то да: 1. има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19) и чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања које је стекло: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета и 
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студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Докази о испуње-
ности услова под тачком 1,3,4 и 5 саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2. 
овог конкурса прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву на конкурс потребно 
је приложити: 1. Попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС; 2. Биографију (ЦВ) 3. Оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, 4. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду; 5. Оригинал или оверена 
фотокопија уверења (извода из казнене еви-
денције) Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у 
складу са чланом 139. став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 6. 
Оригинал или оверена фотокопија уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), 7 Ори-
гинал или оверена фотокопија Извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци), 
Пријаве слати на адресу: ОШ„Станко Крстин” 
Радојево,Карађорђева 8, 23221 Радојево бр.
тел. 023/819-002 са назнаком „За конкурс за 
библиотекара”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у листу Послови.

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Стручни сарадник - нототекар

УСЛОВИ: Место рада: седиште Музичке школе 
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг Слободе 
7, Зрењанин. Члан 139. став 1. Закона пропи-
сује да у радни однос у школи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; 3)није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-

них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Дока-
зи о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 
5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
под тачком 2) овог конкурса прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Услови у погледу 
образовања стручног сарадника (члан 140. 
став 1. и 2., члан 141. став 2. и 7. и члан 142. 
Закона) Стручни сарадник је лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1)на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (б)
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тач-
ке 1) подтачка (б) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Учесник конкурса треба да 
испуњава и услове из члана 50. став 4. Правил-
ника о организацији и систематизацији послова 
Музичке школе „Јосиф Маринковић” Зрењанин 
( деловодни број 02/226 од 09.09.2019.годи-
не, деловодни број 02/49 од 19.02.2020.годи-
не и деловодни број 02/99 од 20.05.2020.годи-
не), односно учесник конкурса треба да је: (1) 
дипломирани музиколог; (2) мастер теоретичар 
уметности, професионални статус: музиколог; 
(3) професор српског језика и књижевности; 
(4) професор италијанског језика и књижев-
ности У складу са чланом 141. став 7. послове 
стручног сарадника, може да обавља лице које 
је стекло средње, више или високо образовање 
на српском језику (на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад), или је положило испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Обавезно образовање 
стручног сарадника прописано чланом 142. 
став 1.Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова. Образо-
вање из претходног става 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 члана 142. став 1. 
Закона остварује високошколска установа у 
оквиру акредитованог студијског програма или 
као програм образовања током читавог живо-
та, у складу са прописима којима се уређује 
високо образовање. Сматра се да стручни 
сарадник, који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из члана 142. став 1.Закона. Начин 
пријављивања кандидата на конкурс: Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (у даљем тексту: 
Министарство), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају достављају на адресу школе у 
року од 10 дана од дана објављивања конкур-
са у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Потребна докумен-

тација: 1.Оригинал, или оверена фотокопија 
одговарајуће дипломе (уверења). 2.Кандидат 
који није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ (потврду или уверење), да је 
положио испит из српског језика, по програму 
одговарајуће високошколске установе. 3. Ори-
гинал или оверена фотокопија уверења Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139. став 1. тачка 3) Закона. 4. Оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије. 5. Неоверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених 6. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Напо-
мена у вези образовања стеченог у некој од 
република СФРЈ, образовања стеченог у сис-
тему 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 пропи-
сана чланом 140. Закона, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова стручног сарадника. II Када 
је образовање стечено у систему војног школ-
ства, испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова стручног 
сарадника, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. III Када је образо-
вање стечено у иностранству, испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање 
послова стручног сарадника, на основу акта о 
признавању стране високошколске исправе и 
мишљења одговарајуће високошколске уста-
нове, утврђује решењем министар. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра. 
Сви докази морају бити достављени у оригина-
лу или у овереној фотокопији ( осим извода из 
матичне књиге рођених ) Пријавни формулар 
са документацијом доставити на адресу: Музич-
ка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг 
слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са назнаком „за 
конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или на теле-
фон 023/561-104.
Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из члана 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава.Неблаговремене 
и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос из члана 139.Закона о основама 
система образовања и васпитања, који су иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања у Зрењанину применом 
стандардизованих поступака.У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са ученицима 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао 
те ће комисија његову пријаву одбацити.Кон-
курсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе у року од 15 радних дана од 
дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном тер-
мину сматраће се да је повукао пријаву на кон-
курс те ће комисија његову пријаву одбацити.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

23217 Александрово, Николе Тесле 29 

Домар школе

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос: Учес-
ник конкурса поред општих услова прописаних 
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), тре-
ба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да: 1. Има одго-
варајуће образовање: у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
ОШ”Бранко Радичевић „Александрово: III или 
IV степен стручне спреме и положен испит 
за рад са судовима под притиском (за посло-
ве руковања постројења у котларници). 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног детета или родоскврнуће , за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
Има држављанство Републике Србије; 5. Зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад; Учесници конкурса требају 
да доставе: 1. Попуњени пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке, и технолош-
ког развоја (http://www.mnp.gov.rs), 2. Кратку 
радну биографију (ЦВ), 3. Оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе (уверење) о траженој 
врсти и степену стручне спреме, 4. Оригинал 
или оверену фотокопију уврења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци) 
5. Оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених(не старије од 6 месе-
ци), 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 
језику на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад или је положио испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве (оригинал или оверена фотокопија) – српски 
језик. 7. Оригинал или оверена фотокопија уве-
рења (извода из казнене евиденције) Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци), 8. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Рок за подношење пријава са потреб-
ним доказима о испуњавању услова конкурса је 
8 дана, рачунајући од дана објављивања текста 
конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене достављене пријаве 
на конкурс неће бити разматране. Пријаве се 
шаљу поштом или предају лично на адресду: 
ОШ „Бранко Радичевић” Николе Тесле 29 23217 
Александрово Са назнаком „за конкурС за радно 
место домар-мајстор одржавања” Сва потребна 
обавештења можете добити од секретара шко-
ле, лично или телефоном на број 023/817702, 
023/817156. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи конкурсна комисија коју ће директор 
именовати посебним решењем.

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023561-104

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 
старешинством, на неодређено 

време за следеће предмете:

1. Гитара у основној музичкој школи
са 75% радног времена

2. Гитара у средњој музичкој школи
са 15% радног времена

3. Камерна музика у средњој 
музичкој школи

са 10% радног времена

УСЛОВИ: Место рада: седиште Музичке школе 
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг Слободе 
7, Зрењанин. Члан 139. став 1. Закона пропи-
сује да у радни однос у школи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) овог кон-
курса прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Услови у погледу образовања наставни-
ка (члан 140. став 1. и 2., члан 141. став 2. и 
7. 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, специја-
листичке 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Учесник 
конкурса За предмет гитара у основној музич-
кој школи треба да испуњава и услове из чла-
на 2. став 1. подтачка 5) Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 18/13 , 2/17 , 9/19 и 1/20), однос-
но учесник конкурса треба да је: (1) дипломи-
рани музичар, усмерење гитариста; (2) дипло-
мирани музичар - гитариста; (3) академски 

музичар гитариста; (4) мастер музички умет-
ник, професионални статус - гитариста. Учес-
ник конкурса За предмет гитара у средњој 
музичкој школи треба да испуњава и услове 
из члана 4.став 1. подтачка 16) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним и уметничким школама у подручју 
рада култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
16/15, 11/16 , 2/17 и 9/19), односно учесник 
конкурса треба да је: (1) дипломирани музи-
чар, усмерење гитариста; (2) дипломирани 
музичар - гитариста; (3) академски музичар 
гитариста;(4) мастер музички уметник, профе-
сионални статус - гитариста. учесник конкурса 
за предмет камерна музика у средњој музичкој 
школи треба да испуњава и услове из члана 
4.став 1. подтачка 22) Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
и уметничким школама у подручју рада култу-
ра, уметност и јавно информисање („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16,  
2/17 и 9/19), односно учесник конкурса треба 
да је: (1) дипломирани музичар - флаутиста; 
(2) дипломирани музичар - обоиста; (3) дипло-
мирани музичар - кларинетиста; (4) дипломи-
рани музичар - саксофониста; (5) дипломи-
рани музичар - фаготиста; (6) дипломирани 
музичар - хорниста; (7) дипломирани музичар 
- трубач; (8) дипломирани музичар - тромбо-
ниста; (9) дипломирани музичар - харфиста; 
(10) дипломирани музичар - перкусиониста; 
(11) дипломирани музичар - виолиниста; (12) 
дипломирани музичар - виолиста; (13) дипло-
мирани музичар - виолочелиста; (14) дипломи-
рани музичар - контрабасиста; (15) дипломи-
рани музичар - гитариста; (16) дипломирани 
музичар - акордеониста; (17) дипломирани 
музичар - пијаниста; (18) дипломирани музи-
чар - оргуљаш; (19) дипломирани музичар - 
чембалиста; (20) дипломирани музичар - соло 
певач; (21) дипломирани музичар - концерт-
ни и оперски певач; (22) академски музичар 
инструменталиста; (23) мастер музички умет-
ник, професионални статус - виолиста, вио-
лончелиста, контрабасиста, гитариста, хар-
фиста, клавириста, оргуљаш, чембалиста, 
акордеониста, хармоникаш, флаутиста, обо-
иста, кларинетиста, саксофониста, фаготиста, 
хорниста, трубач, тромбониста, тубиста, пер-
кусиониста/ударач или соло певач; (24) мас-
тер музички уметник, професионални статус 
- камерни музичар. У складу са чланом 141. 
став 7. послове наставника, може да обавља 
лице које је стекло средње, више или висо-
ко образовање на српском језику (на коме 
се остварује образовно-васпитни рад), или 
је положило испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Обавезно образовање наставника прописано 
чланом 142. став 1.Закона је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви 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 европским системом пре-
носа бодова Образовање из претходног става 
наставник је обавезан да стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Програм за стицање образовања из 
члана 142. став 1. Закона остварује високош-
колска установа у оквиру акредитованог сту-
дијског програма или као програм образовања 
током читавог живота, у складу са прописима 
којима се уређује високо образовање. Сматра 
се да наставник, који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за 
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лиценцу има образовање из члана 142. став 
1.Закона. Начин пријављивања кандидата на 
конкурс: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(у даљем тексту: Министарство), а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају достављају 
на адресу школе у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Потребна документација: 1.Оригинал, или 
оверена фотокопија одговарајуће дипломе 
(уверења). 2.Кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику доставља доказ 
(потврду или уверење), да је положио испит 
из српског језика, по програму одговарајуће 
високошколске установе. 3. Оригинал или 
оверена фотокопија уверења Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139. став 
1. тачка 3) Закона.
4. Оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије. 5. Нео-
верену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених 6. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са учени-
цима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Напомена у вези 
образовања стеченог у некој од република 
СФРЈ, образовања стеченог у систему војног 
школства и образовања стеченог у иностран-

ству: 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 прописа-
на чланом 140. Закона, министар, по прет-
ходно 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 школ-
ства, испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
по претходно прибављеном мишљењу одго-
варајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. III Када је образовање 
стечено у иностранству, испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, на основу акта о призна-
вању стране високошколске исправе и миш-
љења одговарајуће високошколске устано-
ве, утврђује решењем министар. Кандидати 
подI, II, III достављају оригинал или овере-
ну фотокопију одговарајућег решења мини-
стра. Сви докази морају бити достављени у 
оригиналу или у овереној фотокопији ( осим 
извода из матичне књиге рођених ). Пријав-
ни формулар са документацијом доставити на 
адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” 
Зрењанин, Трг слободе бр. 7 23000 Зрењанин, 
са назнаком „за конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара шко-

ле, лично или на телефон 023/561-104. Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 
139. Закона о основама система образовања 
и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава.Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају услове за пријем 
у радни однос из члана 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања у Зрења-
нину применом стандардизованих поступака.У 
року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад 
са ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико кандидат не 
дође на психолошку процену способности за 
рад са ученицима сматраће се да је пријаву 
на конкурс повукао те ће комисија његову 
пријаву одбацити.Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе у року од 
15 радних дана од дана сачињавања листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

Посао се не чека, посао се тражи
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ННа 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
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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


