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Оглашавање у публикацији „Послови” је бесплатно. 
Текст огласа за слободна радна места можете предати 

у најближој филијали/служби НСЗ.

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).

Oпшти услови огласа/конкурса
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ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује јавни конкурс за пријем лица из 
грађанствa у својству цивилних лица на служби 
у Војсци Србије у радни однос на неодређено 
време ради попуне радних места у

Команди за обуку
2. центар за обуку Команде за обуку, 

место службовања Ваљево:

Радна места која се попуњавају:

1. Командир одељења уједно 
руководилац радова, ССС

1 извршилац

2. Руковалац парних котлова  
са АТК, КВ

2 извршиоца

3. Оператер командних пултова, ССС
1 извршилац

4. Оператер командних пултова, КВ
1 извршилац

5. Погонски електричар, ВКВ
1 извршилац

6. Монтер централног грејања  
- заваривач, КВ

1 извршилац

7. Електромеханичар за возила 
точкаше уједно електромеханичар 
за изворе струје и елек. агрегате, 

ВКВ
1 извршилац

8. Руковалац, ССС
1 извршилац

9. Механичар за инжињеријске 
машине и прикључне уређаје, КВ

1 извршилац

10. Механичар за радио уређаје  
и системе, ВКВ

1 извршилац

Центар за обуку везе и информатике 
Команде за обуку, место службовања 

Горњи Милановац:

11. Фармацеут, С2С
1 извршилац

12. Механичар за радио уређаје  
и системе, ВКВ

1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Репу-
блике Србије,
– да су здравствено и психофизички способни 
за рад у Министарству одбране и Војсци Србије, 
– да имају одговарајућу стручну спрему за рад-
но место за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак 
због кривичног дела за које се гони по служ-
беној дужности и да нису осуђивани на казну 
затвора од најмање 6 месеци,

– да су безбедносно проверени и да нема без-
бедносних сметњи за пријем на радна места на 
која конкуришу. 

Посебни услови:

Радно место на редном броју 1:
– да кандидат има завршен 4. степен стручне 
спреме - смер грађевинске струке.

Радно место на редном броју 2:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне 
спреме - техничка школа и да поседује одгова-
рајући сертификат или уверење о оспособље-
ности за обављање послова руковаоца парних 
котлова са АТК.

Радно место на редном броју 3:
– да кандидат има завршен 4. степен стручне 
спреме - смер механичар електроструке.

Радно место на редном броју 4:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне 
спреме - смер механичар електроструке.

Радно место на редном броју 5:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне 
спреме - смер погонски електричар.

Радно место на редном броју 6:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне 
спреме - машински смер и да поседује одгова-
рајући сертификат или уверење о оспособље-
ности за обављање послова монтера централ-
ног грејања - заваривача.

Радно место на редном броју 7:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне 
спреме - смер ауто-електричар.

Радно место на редном броју 8:
– да кандидат има завршен 4. степен стручне 
спреме - смер грађевинске струке.

Радно место на редном броју 9:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне 
спреме - смер машинске струке – ауто-механичар.

Радно место на редном броју 10:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне 
спреме - смер механичар електроструке.

Радно место на редном броју 11:
– да кандидат има завршен 6. степен стручне 
спреме - завршен фармацеутски факултет.

Радно место на редном броју 12:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне 
спреме, техничке струке - смер телекомуникације.

II Заједничко за сва радна места:

Изборни поступак: У изборном поступку биће 
примењени Критеријуми прописани Одлуком о 
критеријумима за пријем цивилних лица на служ-
бу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног 
конкурса („Службени војни лист”, број 20/20).

За сва радна места биће спроведене следеће 
активности у селекцији: просек оцена са нивоа 
школовања предвиђеног за формацијско место 
које се попуњава (40% од укупног броја бодова), 
психолошка процена кандидата (30% од укупног 
броја бодова), разговор са кандидатом (30% од 
укупног броја бодова), медицинско-здравствена 
процена и безбедносна провера.

О датуму, времену и месту обављања проце-
не психолошких капацитета, кандидати ће бити 
благовремено обавештени телефонским путем 
на бројеве телефона које су навели у својим 
пријавама или путем мејла на имејл-адресе 
наведене у пријави.

Место рада: 
• за радна места на редном броју 1, 2, 5, 6, 7, 8, 
9. и 10. - Ваљево, 
• за радна места под редним 3. и 4. - Шабац
• за радна места на редном броју 11. и 12. - 
Горњи Милановац

III Рок за подношење пријаве на јавни 
конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да 
тече наредног дана од дана када је јавни кон-
курс оглашен у магазину „Одбрана”.

IV Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: 

За радна места на редном броју од 1. до 
10: Иван Арсић, телефон: 014/296-017 и мобил-
ни: 064/252-28-05.
За радна места на редном броју 11. и 12: 
Света Спасојевић, телефон: 032/713-290, локал 
49-637.

V Адреса на коју се подноси пријава за 
јавни конкурс:
За радна места на редном броју од 1. до 10: 
поштом на адресу ВП 9845 Ваљево, Војводе 
Мишића бб, 14000 Ваљево, са назнаком „За 
јавни конкурс”. Лична достава пријава може 
се извршити у деловодству ВП 9845 Ваљево, 
Војводе Мишића бб, 14000 Ваљево.

За радна места на редном броју 11. и 12: 
поштом на адресу ВП 2143 Горњи Милановац, 
Кнеза Александра 59, 32300 Горњи Милановац, 
са назнаком „За јавни конкурс”. Лична доста-
ва пријава може се извршити у деловодству ВП 
2143 Горњи Милановац.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс: Уз пријаву у којој се наводе 
основни лични подаци, адреса становања, кон-
так телефон, мејл-адреса, редни број радног 
места на које се конкурише, кандидати поред 
кратке биографије прилажу и следеће: 

За радна места на редном броју 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10. и 12. прилажу се следећи дока-
зи: оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује захтевана стручна 
спрема, односно стечено прописано звање; 
оригинал или оверена фотокопија сведочан-
ства за завршен сваки разред средње шко-
ле, уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (ако није нови образац, не старије од 
шест месеци); уверење надлежног суда да се 
против кандидата не води кривични поступак 
због кривичног дела за које се гони по служ-
беној дужности (не старије од шест месеци); 
уверење надлежног органа МУП-а да канди-
дат није кривично осуђиван казном затвора у 
трајању од најмање шест (6) месеци; уверење 
државног органа у којем је кандидат био на 
служби да му радни однос у државном органу 
није престао због повреде дужности из радног 
односа (само за лица која су била запослена у 
државној служби).

За радно место на редном броју 11. прилажу 
се следећи докази: оргинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује захтевана 
стручна спрема, односно стечено прописано 
звање, уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (ако није нови образац - не старије од 
шест месеци); уверење надлежног суда да се 
против кандидата не води кривични поступак 
због кривичног дела за које се гони по служ-
беној дужности (не старије од шест месеци); 
уверење надлежног органа МУП-а да канди-
дат није кривично осуђиван казном затвора у 
трајању од најмање шест (6) месеци; уверење 
државног органа у којем је кандидат био на 
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служби да му радни однос у државном органу 
није престао због повреде дужности из радног 
односа (само за лица која су била запослена у 
државној служби).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена у општини, суду или од 
стране јавног бележника.

Изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као 
поверени посао.

Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Кандидати чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве, пот-
пуне и уз које су приложени сви докази и који 
испуњавају све услове за запослење на радним 
местима за која конкуришу, биће упућени на 
психолошку процену капацитета у надлежне 
војноздравствене установе. Наведена процена 
врши се путем стандардизованих тестова. 

О датуму, времену и месту обављања проце-
не психолошких капацитета, кандидати ће бити 
благовремено обавештени телефонским путем 
на бројеве телефона које су навели у својим 
пријавама или путем мејла на имејл-адресе 
наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолош-
кој процени или који се не одазову позиву да 
учествују у овој фази изборног поступка, губе 
право на даље учешће у изборном поступку. 

Са кандидатима који задовоље психолошку 
процену, конкурсна комисија обавиће разговор 
који ће се бодовати са 30% од укупног броја 
бодова, у складу са Одлуком о критеријумима 
за пријем цивилних лица на службу у Војсци 
Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса.

За кандидате који задовоље процену психолош-
ких капацитета, уз њихову писану сагласност 
биће извршена безбедносна провера у складу 
са Правилником о безбедносним проверама 
лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре прије-
ма у радни однос доставиће лекарско уверење 
о здравственој способности за рад на радним 
местима на која су конкурисали.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини, 
суду или код јавног бележника, биће одбачене 
закључком.

Приликом селекције кандидата водити рачуна 
о примени члана 125. Закона о Војсци Србије, 
којим је дефинисано да при избору за пријем у 
службу у својству цивилног лица на служби у 
Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да 
је кандидат супружник, односно члан породице 
погинулог професионалног припадника Војске 
Србије, погинулог или умрлог од последица 
повреда задобијених у вршењу службе у Војсци 
Србије, дете палог борца, супружник професио-
налног припадника Војске Србије премештеног 
из једног у друго место службовања и супруж-
ник односно члан породице професионалног 
војног лица.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу. Пробни рад за радни однос засно-
ван на неодређено време траје 6 месеци. 
Запосленом који не задовољи на пробном раду 

отказује се радни однос без права на новчану 
накнаду без отказа. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/2016) прописано је, између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности: да 
орган прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција или да ће то кандидат учини-
ти сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
сајту министарства одбране - конкурси. Потпи-
сану изјаву је неопходно доставити уз молбу уз 
напред наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење из суда и МУП-а да се против лица не 
води кривични поступак, односно да лице није 
осуђивано на казну затвора у трајању од нај-
мање 6 месеци; уверење државног органа у 
којем је кандидат био на служби да му радни 
однос у државном органу није престао због 
повреде дужности из радног односа.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

На основу чл. 61 став 1 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17 и 95/18), чл. 9 став 3 и 10 став 1 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 2/19) и Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Врховном касационом суду (Су I-9 
3/19-3 од 10.12.2019), Врховни касациони суд 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Врховни касациони суд

II Радна места која се попуњавају, опис 
послова, звања и услови: 

1. Рачуновођа
1 извршилац

Опис послова: води помоћне књиге и еви-
денције; контролише правилну примену рачу-
новодствених стандарда; припрема завршни 
рачун буџета; припрема анализу и извештаје у 
вези остварења буџетских прихода и расхода; 
саставља финансијске извештаје о извршењу 
буџета; усаглашава књиговодствено стање са 
пописом; учествује у раду Комисија за јавне 
набавке; саставља годишњи извештај Управи за 
јавне набавке; саставља извештаје о пореским 
пријавама; одговоран је за правилно вођење 
двојног књиговодства на основу Међународ-
них рачуноводствених стандарда; одговоран 
је за поверљивост и заштићеност података код 
књижења буџетских прихода и расхода; контро-

лише Централни регистар фактура и обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Службе и 
секретара Суда. 

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области економске науке - на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године - дипломирани економиста или 
на специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит и стручни 
исит за самосталног рачуновођу; радно иску-
ство у струци на радном месту рачуновође од 
најмање пет година и потребне компетенције 
за ово радно место. 

Звање: самостални саветник.

2. Администратор базе података
1 извршилац

Опис послова: имплементира и одржава базе 
података, креира извештаје, интерфејсе и про-
грамске апликације у изабраном клијент - сер-
вер систему за управљање базама података; 
врши припрему, обраду и унос информација, 
података и докумената у информационом сис-
тему; стара се о исправном уношењеу података 
у базе информацоног система суда; планирање 
и израда backup/restore; доставља извештаје 
надлежним службама и лицима у Суду на 
захтев, поставља и одржава интегрисани сис-
тем рачунарске и мрежне опреме - сервера, 
рачунарских радних станица, мрежне опреме; 
поставља и одржава интегрисани систем сис-
темског софтвера и сервиса - оперативних сис-
тема, система за обезбеђивање информационо 
комуникационих сервиса - електронске поште, 
интранета, интернета и других; пружа техничку 
подршку корисницима информационих система 
и сарађује са техничком подршком; врши спро-
вођење едукације запослених у суду за рад са 
пословним софтвером; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области електротехничког и рачунарског 
инжињерства - на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не - дипломирани електротехнички инжењер 
или математичар или инжењер организацио-
них наука, или на специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, 
радно искуство у струци од најмање пет годи-
на, знање енглеског језика у нивоу знања B1 
и потребне компетенције за ово радно место. 

Звање: самостални саветник.

3. Инжењер за аудио и видео 
технологије и систем интегралне 

техничке заштите
1 извршилац

Опис послова: пружа стручну подршку у 
пројектовању, примени и одржавању интегри-
саног аудио/видео система, конференцијске 
опреме, сервера, делегатских јединица, кон-
ференцијске мрежне опреме, кабловских веза, 
дистрибуцији сигнала; пружа стручну подршку 
у примени и одржавању интегралне техничке 
заштите објекта, аудио/видео подсистема ове 
заштите, сервера и мрежне опреме за видео-
надзор, кабловских веза, дистрибуцији сигнала; 
спроводи анализу пројектног задатка и врши 



Бесплатна публикација о запошљавању 501.07.2020. |  Број 888 |   

Администрација и управа

избор процедуре његовог решавања; спроводи 
тестирање инфраструктурних целина по проце-
сима; пружа стручну подршку у систему зашти-
те и контроле приступа и коришћења аудио и 
видео записа, као модела израда резервних 
копија података; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Осека. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области електротехничке или математичке или 
организационе науке - на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или на специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање 
три године радног искуства у струци, знање 
енглеског језика у нивоу знања B1 и потребне 
компетенције за ово радно место. 

Звање: саветник. 

4. Радно место за управљање  
и надзор над централним системом 

за надзор
1 извршилац

Опис послова: обавља безбедносне послове у 
суду у вези послова одбране; обавља послове 
управљања и надзора над централним систе-
мом за надзор и управљање термотехничким 
постројењима и инсталацијама грејања, кли-
матизације и вентилације, постројењем топле 
и хладне воде, системом осветљења; надзире 
рад система за детекцију и дојаву пожара и 
угљен-моноксида; координира рад са руковао-
цима системима интегралне техничке заштите 
објекта; одржава и рукује системима за вен-
тилацију, хлађење и грејање и врши редован 
надзор над радом ових система; отклања уоче-
не недостатке и мање кварове; одржава фен-
коил апарате, врши њихово редовно чишћење; 
врши редовну замену филтера на клима-комо-
рама у машинским салама; предузима мере на 
отклањању кварова и техничких недостатака 
инсталација за грејање, вентилацију и клима-
тизацију и систему санитарне воде; прати рад 
и даје стручна упутства намештеницима који 
раде на пословиматекућег одржавања објек-
та-домарима; организује редовно сервисирање 
и ремонт уграђене опреме и постројења преко 
овлашћених фирми; одговоран је за правилну 
примену утврђених метода рада у пословима 
које обавља; води евиденцију о реализованим 
пословима и утрошеном материјалу; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Службе. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области машинско инжењерство на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године - дипломирани инжењер 
машинства - смер климатизација, или на спе-
цијалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит и радно искуство 
у струци од најмање три године на пословима 
управљања системима за грејање, вентилацију 
и климатизацију и потребне компетенције за 
ово радно место. 

Звање: саветник. 

5. Административно-технички 
послови

1 извршилац

Опис послова: поступа по судским пред-
метима од њиховог пријема до архивирања; 

здружује поднеске, доставнице, повратнице и 
врши попис списа у кривичним, грађанским и 
управним предметима и у предметима притуж-
би; расписује позиве за јавне седнице; посту-
па по доставним наредбама; обрађује решене 
предмете и доставља их на експедицију; врши 
припрему предмета за архиву; врши преглед и 
евидентирање комплетираних предмета и дос-
тавља их судијама у рад; стара се о наплати 
судске таксе; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека и управитеља судске писарнице. 

Услови: завршена средња школа, друштвеног, 
природног или техничког смера или гимназија, 
у четворогодишњем трајању, положен држав-
ни стручни испит, најмање две године радног 
искуства на истим или сличним пословима и 
потребне компетенције за ово радно место. 

Звање: референт.

6. Руководилац службе правосудне 
страже

1 извршилац

Опис послова: руководи, организује и одго-
вара за рад правосудне страже; планира и 
учествује у набавци опреме за рад правосуд-
них стражара; стара се обучености, опремље-
ности и дисциплини правосудних стражара, 
као и о исправности наоружања, униформи, 
опреме и техничких средстава којима рукује; 
доноси месечне и дневне распореде рада пра-
восудних стражара и прави план коришћења 
годишњих одмора; даје упутства за рад право-
судним стражарима и стара се о њиховој обу-
чености, опремљености и дисциплини; даје 
предлог о висини додатка правосудним стра-
жарима за остварене резултате рада; орга-
низује обезбеђење суђења и пружање личне 
заштите носиоцима правосудних функција; 
организује контрадиверзионе прегледе просто-
рија у згради суда, лица, ствари и возила која 
улазе у зграду; у случају дојаве о подметној 
експлозивној направи организује евакуацију 
лица и претрагу објекта; сагледава недостатке 
интегралне заштите објекта и предлаже кон-
кретне техничке мере за њихово отклањање; 
налаже мере у случају непосредне опасности; 
одржава контатке са председницима судова у 
згради, одељењима МУП-а и заводима за извр-
шење заводских санкција; прати прописе и 
технолошка достигнућа у интегралном систему 
заштите; учествује у изради планова интеграл-
ног система заштите и доношењу општих ака-
та из области рада правосудне страже; стара 
се о извршавању обавеза суда у вези цивилне 
заштите; редовно извештава секретара суда о 
свом раду и раду правосудне страже, а пред-
седника суда о стању безбедности. 

Услови: завршена средња школа, друштвеног, 
природног или техничког смера или гимназија, 
у четворогодишњем трајању, положен држав-
ни стручни испит, здравствена (психо-физичка) 
способност и обученост за руковање ватреним 
оружјем, најмање три године радног искуства 
на истим или сличним пословима, познавање 
законских и других прописа на основу којих се 
обављају послови правосудне страже, оспо-
собљеност за рад на рачунару и потребне ком-
петенције за ово радно место. 

Звање: референт.

III Изборни поступак ће се спровести у више 
фаза у којима ће се проверавати компетенције 
које су потребне за рад на радним местима и 
то:
• ОПШТЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА 
СВА РАДНА МЕСТА:
– организација и рад државних органа 
Републике Србије (провера ће се вршити 

писмено - путем теста са питањима из базе 
задатака затвореног типа),
– дигитална писменост (провера ће се врши-
ти увидом у приложени доказ о знању рада на 
рачунару или решавањем задатака практичним 
радом на рачунару), 
– пословна комуникација (провера ће се 
вршити писмено - симулацијом).

• ПОСЕБНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ЗА РАДНО МЕСТО РАЧУНОВОЂА

Финансијско-материјални послови (буџет-
ски систем Републике Србије, међународни 
рачуноводствени стандарди у јавном сектору, 
терминологија, стандарди, методе и процедуре 
из области буџетског рачуноводства и извешта-
вања, извршење буџета, релевантни софтвери). 

Информатички послови (базе података).

Административни послови (канцеларијско 
пословање, методе и технике прикупљања, 
евидентирања и ажурирања података у базама 
података, израда потврда и уверења о којима 
се води службена евиденција, методе вођења 
интерних и доставних књига). 

Посебна функционална компетенција у 
области рада финансијско-материјал-
ни, рачуноводствени послови и послови 
јавних набавки у суду (познавање пропи-
са релевантних за надлежност и организацију 
рада суда). 

Професионалнo окружењe, прописи и 
акти из надлежности и организације орга-
на (Закон о уређењу судова, Закон о судијама, 
Судски пословник, Пословник о уређењу и раду 
Врховног касационог суда). 

Релевантни прописи, акти, процедуре, 
методологије, софтвери и опрема из дело-
круга радног места, лиценце, сертифика-
ти, посебни прописи и друго (Закон о буџе-
ту Републике Србије за текућу годину, Закон о 
доприносима за обавезно социјално осигурање, 
Посебан колективни Уговор за државне органе, 
Закон о раду, Закон о буџетском систему, Закон 
о општем управном поступку, Закон о рачуно-
водству, Уредба о буџетском рачуноводству, 
Закон о државним службеницима, Закон о пла-
тама државних службеницика и намештеника, 
ИСИБ -Информациони систем извршења буџе-
та, ЦРФ - централни регистар фактура, Регис-
тар запослених, Програм помоћних књига, ДЕП 
-девизна плаћања, Е-порези, Декриптовање 
података из Управе за трезор). 

ЗА РАДНО МЕСТО АДМИНИСТРАТОР БАЗЕ 
ПОДАТАКА

Информатички послови (TCP/IP I DNS и 
серверски оперативни системи - MS Windows, 
Linux, базе података, системи дељења ресурса, 
оffice пакет и интернет технологије, хардвер, 
информациона безбедност).

Посебне функционалне компетенције 
у области рада информатички послови 
(знања и вештине за имплеметацију и одржа-
вање пословног софтвера за управљање пред-
метима у оквиру правосудног информационог 
система,знања и вештине за обуку запослених 
за рад са пословним софтвером за управљање 
предметима, познавање прописа релевантних 
за надлежност и организацију рада суда).

Професионално окружење, прописи и 
акти из надлежности и организације орга-
на (Закон о уређењу судова, Закон о судијама, 
Судски пословник, Пословник о раду и уређењу 
Врховног касационог суда). 



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 888 | 01.07.2020.6

Администрација и управа

Релевантни прописи, акти, процеду-
ре, методологије, софтвери и опрема из 
делокруга радног места, лиценце, серти-
фикати, посебни прописи и друго (Закон 
о информационој безбедности, Закон о зашти-
ти података о личности, познавање рада на 
рачунару у нивоу од најмање „ECDL advanced 
Expert” сертификата ИСО 19011/21500). 

Страни језик (познавање енглеског језика у 
нивоу знања B1). 

ЗА РАДНО МЕСТО ИНЖЕЊЕР ЗА АУДИО 
И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМ ИНТЕ-
ГРАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

Информатички послови (TCP/IP I DNS и сер-
верски оперативни системи -MS Windows, Linux 
- базе података, системи дељења ресурса, оffice 
пакет и интернет технологије, хардвер, инфор-
мациона безбедност).

Посебне функционалне компетенције 
у области рада информатички послови 
(знања и вештине за имплеметацију и одржа-
вање пословног софтвера за управљање пред-
метима у оквиру правосудног информационог 
система,знања и вештине за обуку запослених 
за рад са пословним софтвером за управљање 
предметима, познавање прописа релевантних 
за надлежност и организацију рада суда).

Професионално окружење, прописе и 
акте из надлежности и организације орга-
на (Закон о уређењу судова, Закон о судијама, 
Судски пословник, Пословник о раду и уређењу 
Врховног касационог суда).

Релевантни прописи, акти, процеду-
ре, методологије, софтвери и опрема из 
делокруга радног места, лиценце, серти-
фикати, посебни прописи и друго (Закон 
о информационој безбедности, Закон о зашти-
ти података о личности, познавање рада на 
рачунару у нивоу од најмање „ECDL advanced 
Expert” сертификата ИСО 19011/ 21500).
 
Страни језик (Познавање енглеског језика у 
нивоу знања B1). 

ЗА РАДНО МЕСТО ЗА УПРАВЉАЊЕ И НАД-
ЗОР НАД ЦЕНТРАЛНИМ СИСТЕМОМ ЗА 
НАДЗОР

Послови јавних набавки (методологија за 
праћење извршења уговора). 

Административни послови (канцеларијско 
пословање, методе вођења интерних и достав-
них књига).

Професионално окружење, прописи и 
акти из надлежности и организације орга-
на (Закон о уређењу судова, Закон о судијама, 
Судски пословник, Пословник о раду и уређењу 
Врховног касационог суда).

Релевантни прописи, акти, процеду-
ре, методологије, софтвери и опрема из 
делокруга радног места, лиценце, серти-
фикати, посебни прописи и друго (Закон о 
одбрани, Закон о тајности података, Упутство 
о методологији за израду планова одбране, 
Уредба о начину и поступку означавања тајних 
података, односно докумената, Закон о заштити 
од пожара, Правилник о техничким нормативи-
ма за уређаје за аутоматско затварање врата 
или клапни отпорних према пожару, Правилник 
о техничким нормативима за системе вентила-
ције и климатизације, Правилник о техничким 
нормативима за заштиту угоститељских објека-
та од пожара, Правилник о прегледима опреме 
под притиском током века употребе, Закон о 
безбедности и здрављу на раду). 

ЗА РАДНО МЕСТО АДМИНИСТРАТИВ-
НО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ

Административни послови (канцеларијско 
пословање, методе и технике прикупљања и 
ажурирања података у базама података).

Посебне функционалне компетенције у 
области рада судске писарнице (познавање 
прописа релевантних за надлежност и организа-
цију суда,знања и вештине потребне за рад на 
пословном софтверу за управљање предметима).

Професионално окружење, прописи и 
акти из надлежности и организације орга-
на (Закон о уређењу судова, Судски пословник, 
Пословник о уређењу и раду Врховног касацио-
ног суда).

Релевантни прописи, акти, процеду-
ре, методологије, софтвери и опрема из 
делокруга радног места, лиценце, серти-
фикати, посебни прописи и друго (Уредба 
о канцеларијском пословању Закон о седишти-
ма и подручјима судова и јавних тужилаштава). 

ЗА РАДНО МЕСТО РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ 
ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ

Административни послови (канцеларијско 
пословање, методе вођења интерних и достав-
них књига). 

Посебне функционалне компетенције у 
области рада Службе правосудне страже 
(знање и вештине у вези са организацијом и 
координацијом рада Службе правосудне страже, 
поседовање знања и вештина за израду нацрта 
нормативних и других аката у вези рада Службе).

Професионално окружење, прописи и 
акти из надлежности и организације орга-
на (Закон о уређењу судова, Судски пословник, 
Пословник о уређењу и раду Врховног касацио-
ног суда).

Релевантни прописи, акти, процеду-
ре, методологије, софтвери и опрема из 
делокруга радног места, лиценце, серти-
фикати, посебни прописи и друго (Закон 
о заштити од пожара, Закон о безбедности и 
здрављу на раду, Закон о оружју и муницији, 
Закон о ванредним ситуацијама, Правилник 
о техничким нормативима за уређаје за ауто-
матско затварање врата или клапни отпорних 
према пожару, Правилник о техничким норма-
тивима за заштиту високих објеката од пожара, 
Правилник о техничким нормативима за ста-
билне инсталације за дојаву пожара, Стручни 
испит из области заштите од пожара, Уверење 
о безбедном руковању ватреним оружјем, Обу-
ка за припаднике правосудне страже).

Провера посебних функционалних ком-
петенција ће се вршити путем есеја (израдом 
текста на задату тему) или симулацијом (узор-
ком рада или студијом случаја- писмено/усме-
но), а знање енглеског језика ће се провера-
вати на основу приложених сертификата или 
писмено - тестом или усменим разговором.

• ПОНАШАЈНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
- управљање информацијама,
- управљање задацима и остваривање резул-
тата, 
- оријентација ка учењу и променама,
- изградња и одржавање професионалних одно-
са и
- савесност, посвећеност и интегритет.

Провера понашајних компетенција ће се 
вршити интервјуом базираним на компетенција-
ма или упитником.

• ИНТЕРВЈУ 
Након провере компетенција Конкурсна 
комисија ће са кандидатима обавити 
интервју у циљу процене мотивације за рад на 
радном месту и прихватања вредности држав-
них органа.

IV Трајање радног односа и место рада: 
Радни однос код свих радних места се заснива 
на неодређено време а место рада је Београд, 
Немањина 9.

V Рок за подношење пријава на конкурс: 
Рок је 15 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана оглашавања периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање - пуб-
ликацији „Послови”.

VI Пријава на конкурс: Заинтересовани кан-
дитати подносе пријаву на конкурс на обрасцу: 
„Пријава на конкурс у државном органу”, који 
је доступан на интернет презентацији Врховног 
касационог суда, www.vk.sud.rs, у рубрици „Јав-
ност рада”.

Пријава на конкурс треба да садржи: 
податке о конкурсу; личне податке; адре-
су становања; телефон, електронску адресу; 
образовање, стручне и друге испите подносио-
ца пријаве који су услов за заснивање радног 
односа; податак о знању рада на рачунару и 
знању страног језика (ако је то услов за рад); 
додатне едукације (нпр. стручни исит за само-
сталног рачуновођу који се тражи за то радно 
место); радно искуство; посебне услове; изјаву 
о припадности националној мањини (доборо-
вољно) и посебне изјаве од значаја за учешће у 
конкурсним поступцима у државним органима.

Пријава на конкурс мора бити својеруч-
но потписана и подноси се преко поштанске 
службе или преко судске писарнице - шалтер 
пријема поште, адреса: Врховни касациони суд, 
11000 Београд, Немањина 9, са назнаком: „За 
јавни конкурс”.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. 

VII Право учешћа на конкурсу: Право 
учешћа на конкурсу има пунолетни државља-
нин Републике Србије који има одговарајућу 
стручну спему и испуњава остале услове 
одређене законом, другим прописом и Правил-
ником о унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места у Врховном касационом суду, 
под условом да му раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

Кандидат који први пут заснива радни 
однос на неодређено време у државном органу 
подлеже пробном раду који траје шест месеци. 

Државни службеник који се пријављује 
на 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.

Државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа, а канди-
дат који нема положен државни стручни испит 
заснива радни однос под условом да тај испит 
положи у року од 6 месеци од дана заснивања 
радног односа. 

Приликом предаје пријаве на конкурс пријава 
добија шифру под којом кандидат учествује у 
даљем изборном поступку. Кандидат се оба-
вештава о додељеној шифри у року од три 
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дана од дана пријема пријаве, достављањем 
кандидату наведеног податка на начин који је у 
пријави назначио за доставу обавештења.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: Кандидати уз пријаву подносе писме-
ни доказ о знању рада на рачунару и о знању 
енглеског језика, за радна места за која се то 
захтева и у том случају ће бити ослобођени 
провере ових компетенција, осим ако Конкур-
сна комисија не одлучи да приложени докази 
нису довољни, у ком случају ће се вршити про-
вера ових компетенција.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка.

IX ОСТАЛИ ДОКАЗИ - подносе их само 
кандидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом а то су: диплома о струч-
ној спреми; уверење o положеном државном 
стручном испиту (ако поседује); исправе којима 
се доказује радно искуство у струци (нпр: фото-
копија радне књижице, потврде, решења и дру-
ги акти из којих се види на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је сте-
чено радно искуство); извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; уверење 
издато од стране Министарства унутрашњих 
послова о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци); уверење издато од стране суда да 
против кандидата није покренута истрага за 
кривична дела из надлежности судова и тужи-
лаштава (не старије од 6 месеци).

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом биће позвани да, у року од пет рад-
них дана од дана пријема обавештења, доста-
ве остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку. Кандидати који не доставе наведене 
доказе, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Докази 
се достављају на наведену адресу. 

Сви докази који се прилажу морају бити на јези-
ку и писму који је у службеној употреби држав-
них органа Републике Србије, тако да се уз 
исправу састављену на страном језику прилаже 
прописани оверен превод на српски језик.

Докази се прилажу у оригиналу или овереној 
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). 

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 
и 95/18) прописано је, између осталог, да орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција, осим ако странка изричито 
изјави да ће податке прибавити сама.

Документа са подацима о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту и уверење о положеном правосудном 
испиту.

Стога је потребно да учесник конкурса 
на обрасцу пријаве на конкурс изричито 
наведе за коју се од предвиђених могућности 

опредељује, односно да ли ће орган прибавља-
ти податке о којима се води службена евиден-
ција или ће то кандитат учинити сам.

Информације о материјалима за припре-
му кандидата за проверу општих и посебних 
функционалних компетенција могу се наћи на 
интернет презентацији Врховног касационог 
суда, www.vk.sud.rs у рубрици „Јавност рада”. 

Лицa задуженa за давање обавештења о кон-
курсу су: Биљана Мариновић, тел. 011/363-5553 
и Слађана Миловановић тел. 011/363-5577. 

X Место и датум оглашавања јавног кон-
курса: Јавни конкурс је оглашен на оглас-
ној табли и веб-страници Врховног касацио-
ног суда, на порталу е-Управе и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање - публикацији „Послови”, са роком 
подношења пријава од 15 (петнаест) дана, који 
почиње да тече наредног дана од дана оглаша-
вања у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

Датум оглашавања конкурса је 01.07.2020. 
године. 

Задњи дан рока за подношење пријава је 
16.07.2020. године. 

БЕОГРА Д

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 чл. 6 и 7 Уредбе о спро-
вођењу јавног конкурса за попуњавање радних 
места полицијских службеника у Министарству 
унутрашњих послова („Службени гласник РС”, 
бр. 18/19), Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ 
СЛУЖБЕНИКА 

Орган у коме се попуњава радно место: 
Министарство унутрашњих послова, Служба 
интерне ревизије

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

Радно место које се попуњава:

Интерни ревизор I
у Служби интерне ревизије

1 извршилац, р.б. радног места 
10.1.6 у акту о унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места у 
Министарству унутрашњих послова

Врста радног односа: радни однос на 
неодређено време или на одређено време у 
својству приправника.

Опис послова:
– у сарадњи са вишим ревизорима идентифи-
кује и процењује ризичне области свих органи-
зационих делова Министарства;
– учествује у изради планова ревизије и доку-
ментовања процеса и процедура субјекта реви-
зије - свих организационих делова Министар-
ства;
– у сарадњи са вишим ревизорима утврђује и 
процењује ниво ризика у пословним процесима 
Министарства и даје предлоге за спровођење 
контрола у циљу избегавања, односно умањи-
вања ризика који могу имати негативан утицај 
на остваривање циљева Министарства;
– обавља редовне и накнадне ревизије у скла-
ду са годишњим планом рада - искључиво на 

терену, као и ванредне ревизије по овлашћењу 
министра;
– прегледа документацију (досијеа запослених, 
евиденцијe о запосленима и др.), врши непо-
средни увид у материјална средства (уласком 
у просторије свих организационих јединица 
и увидом у опрему која се користи, контролу 
њиховог руковања и поступања); 
– обавља разговоре са руководиоцима и запос-
ленима у организационим јединицама које су 
предмет ревизије;
– даје ревизорско мишљење о адекватности 
и успешности система интерних контрола у 
субјекту ревизије,утврђује узроке настанка сла-
бости - утврђује последице и даје препоруке за 
отклањање слабости;
– у случају идентификовања индикатора пре-
варе одмах обавештава вођу ревизорско тима;
– сачињава образац „Упитник” на основу којег 
обавља разговор са представницима субјекта 
ревизије о функционисању система; 
– на основу утврђених циљева контрола од 
стране вишег ревизора односно руководиоца 
тима утврђује очекиване контроле и уписује 
их у образац „Преглед контрола” ради оцене 
постојећих контрола система; 
– учествује у изради описа система и применом 
тестова „ход кроз систем” проверава да ли сис-
тем функционише на описан начин; 
– на основу одабира контрола од стране вишег 
ревизора односно руководиоца тима врши 
креирање радних папира и тестирање контро-
ла и резултате уписује у образац „Тестирање 
контрола”; 
– припрема појединачни извештај и доставља 
га вишем ревизору ради сачињавања нацрта 
извештаја о извршеној ревизији; 
– води текући ревизорски досије за сваку реви-
зију и одлаже, чува и архивира документацију 
у складу са прописима;
– дужан је да чува тајност података и инфор-
мација које су му стављене на располагање у 
поступку ревизије; 
– припрема податке неопходне за израду нацр-
та и предлога прописа и општих аката из дело-
круга рада;
– прати усклађеност пословања са законима, 
интерним актима и уговорима;
– 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;
– 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;
– непосредно учествује у унапређењу стручне 
оспособљености запослених за успешан и ква-
литетан рад у условима примене савремених 
средстава и метода;
– 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 високо образовање по Закону 
о универзитету у трајању од најмање 4 године 
или високо образовање стечено на студијама 
првог степена - основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије у обиму 240 
ЕСПБ бодова из научних области економске и 
правне науке у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичке науке. Кандидати од 
стечених 240 ЕСПБ бодова морају имати нај-
мање 180 ЕСПБ бодова из наведених научних 
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области. Као посебан услов за рад на наведе-
ном радном месту захтева се положен испит за 
овлашћеног ревизора у јавном сектору у року 
од две године.

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 рад-
них 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 питање у 
виду решавања конкретног проблема, 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: 
- познавање организације, надлежности и дело-
круга рада Министарства унутрашњих послова;
- познавање организације, надлежности и дело-
круга рада Службе интерне ревизије;
- познавање правних прописа из надлежности 
рада Службе интерне ревизије;
- вештина примене стечених знања при 
обављању послова из делокруга рада интерног 
ревизора.
Пожељно је и три године искуства на посло-
вима ревизије, интерне контроле, финансијске 
контроле или рачуноводствено - финансијским 
пословима.

Датум оглашавања: 29.06.2020. године.

Овај оглас објављује се на интранет и интернет 
страници Министарства унутрашњих послова, 
огласној табли Службе интерне ревизије и на 
огласној табли Сектора за људске ресурсе, у 
дневном листу „Политика” и на интернет пре-
зентацији и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе 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 
конкурс: Министарство унутрашњих послова, 
Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зорана 
Ђинђића 104, 11070 Нови Београд (писарница 
СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком „За јав-
ни конкурс за радно место интерни ревизор I”.

Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Милица Радовић, 011/274-0000, 
локал 402-81, у периоду од 13.00 до 15.00 часо-
ва, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: 
– образац пријаве на конкурс - дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати; 
– кратка биографија;
– оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању у складу са прописаним условом у 
погледу образовања;
– оверена фотокопија доказа о положеном 

испиту за овлашћеног ревизора у јавном секто-
ру, уколико кандидат исто поседује;
– 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 
извода из електронске базе података Централ-
ног регистра Фонда за пензијско-инвалидско 
осигурање;
– 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 оспособљавању, 
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 
као поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити фотокопије докумената које су оверене 
пре 01.03.2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: 
16.07.2020. 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, уверење Основног и 
Вишег суда да се против кандидата не води 
кривични поступак и доказ да кандидат има 
пријављено пребивалиште на територији Репу-
блике Србије.

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-
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 то 
кандидат учини сам.

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

Пријаву на конкурс може поднети и кандидат 
који нема положен испит за овлашћеног јавног 
ревизора у јавном сектору те ће исти, уколико 
буде изабран по спроведеном јавном конкурсу, 
решењем о пријему у радни однос бити обаве-
зан да наведени посебан услов испуни у року 
од две године од дана пријема у радни однос. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
и 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.

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ  
ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 
и 95/18) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, 
број 2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна мес-
та: Републички секретаријат за јавне политике, 
Београд, Влајковићева 10

II Радна места која се попуњавају:

1. Начелник Одељења за 
трансформацију и модернизацију 

услуга јавне управе,  
звањe - виши саветник

Одељење за трансформацију и 
модернизацију јавне управе - Сектор за 
обезбеђење квалитета јавних политика

1 извршилац

Опис послова: руководи радом Одељења, 
пружа стручна упутства, координира и надзи-
ре рад државних службеника у Одељењу; даje 
иницијативe и координира у изради и праћењу 
стратешких докумената у области унапређења 
пословног окружења, конкурентности, тран-
сформације и модернизације услуга јавне упра-
ве; припрема, прати и учествује у спровођењу 
прописа којим се уређује успостављање једин-
ственог јавног регистра административних 
поступака и других услова пословања; коорди-
нира предлагање мера за унапређење посло-
вног окружења и смањење административних 
оптерећења за привреду и грађане; обавља 
стручне послове везане за праћење и анализу 
институционалних и кадровских капацитета за 
трансформацију и модернизацију услуга јавне 
управе; координира стручне послове у вези са 
обезбеђењем квалитета вођења јединственог 
јавног регистра административних поступака 
и других услова пословања; организује и коор-
динира сарадњу са другим државним органи-
ма и организацијама, привредним субјектима 
и грађанима на побољшању правног оквира за 
модернизацију јавне управе; обавља и друге 
послове по налогу помоћника директора.
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Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; најмање седам година радног 
искуства у струци; положен државни стручни 
испит; потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

2. Радно место за послове 
обезбеђења квалитета  

регистра и портала 
административних поступака,  

звање самостални саветник
Одељење за трансформацију и 

модернизацију услуга јавне управе, 
Сектор за обезбеђење квалитета  

јавних политика
1 извршилац

Опис послова: обавља стручне послове у вези 
са обезбеђењем квалитета вођења јединстве-
ног јавног регистра административних поступа-
ка и других услова пословања, као и садржаја 
портала јавних услуга;припрема предлоге и 
даје стручне инструкције органима јавне упра-
ве о начину представљања јавних услуга на 
порталу јавних услуга, односно администатив-
них поступака; обезбеђује спровођење мето-
дологије за поједностављење администра-
тивних поступака у циљу одржавања система 
оптималног оптерећења привреде и грађана, 
као и трансформације и модернизације услуга 
јавне управе; учествује у формирању одрживог 
система услуга јавне управе у служби привре-
де и грађана кроз учешће у изради стручних 
мишљења на прописе којим се уређују админи-
стративни поступци, као и давање инструкција 
органима приликом припреме садржаја портала 
и уноса података у регистар административних 
поступака; припрема предлоге и препоруке за 
унапређење јавних услуга (административних 
поступака за привреду и грађане) и повези-
вање поступака у одговарајуће области посло-
вања или животних циклуса; израђује анализе 
на основу прикупљених података и учествује у 
сарадњи са надлежним органима јавне управе 
у измени неефикасних јавних услуга и појед-
ностављењу поступака; учествује у припреми 
предлога за унапређење регистра и порта-
ла јавних услуга, односно административних 
поступака; сарађује са органима на дигитализа-
цији поступака и учествује у спровођењу проје-
ката из билатералне и мултилатералне помоћи 
у области унапређења услуга јавне управе 
и смањења административног оптерећења; 
обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
или техничко- технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; најмање пет година радног иску-
ства у струци; положен државни стручни испит; 
потребне компетенције за рад на радном месту.

III Трајање радног односа: За оглаше-
на радна места радни однос заснива се на 
неодређено време.

IV Место рада: Београд, Влајковићева 10

V Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидатa за радно место под редним бројем 
1: Изборни поступак спроводи се из више оба-
везних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спроводи 
интервју са комисијом.

У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС - про-
вераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру);
• пословна комуникација - провераваће се 
путем симулације (писмено).

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 потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији.

Комисија ће на основу приложеног доказа доне-
ти одлуку да ли може или не може да прихвати 
доказ који је приложен уместо тестовне прове-
ре.

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

2. Посебне функционалне компетенције: 
Након пријема извештаја о резултатима 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:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада нормативних послова (про-
цес управљања јавним политикама), писмено 
- путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (професионално окру-
жење и прописи из надлежности органа - Стра-
тегија реформе јавне управе и Акциони план), 
писмено - путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи из делокру-
га радног места - Закон о планском систему), 
писмено - путем симулације.

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

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них органа - провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено).

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Републич-
ког секретаријата за јавне политике, www.rsjp.
gov.rs.

VI Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидатa за радно место под редним бројем 
2:
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.
У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС - про-
вераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру);
• пословна комуникација - провераваће се 
путем симулације (писмено).

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 потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији.

Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да при-
хвати доказ који је приложен уместо тестовне 
провере.

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

2. Посебне функционалне компетенције: 
Након пријема извештаја о резултатима 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:
• Посебна функционална компетенција 
за област рада студијско-аналитичких 
послова (методологија припреме докумена-
та јавних политика и формалне процедуре за 
њихово усвајање), писмено - путем симулације.
• Посебна функционална компетенција 
за одређено радно место (професионално 
окружење и прописи из надлежности органа - 
Стратегија регулаторне реформе и унапређење 
система управљања јавним политикама), пис-
мено - путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (прописи из делокруга 
радног места - Закон о планском систему), пис-
мено - путем симулације.

3. Понашајне компетенције: Понашајне ком-
петенције (управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет) - провераваће 
се путем психометријских тестова, узорака 
понашања и интервјуа базираном на компетен-
цијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них органа - провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено). Информације о материјали-
ма за припрему кандидата за проверу посебних 
функционалних компетенција могу се наћи на 
сајту Републичког секретаријата за јавне поли-
тике, www.rsjp.gov.rs.
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VII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку 
(за оба оглашена радна места): Међу кан-
дидатима који конкуришу на наведена радна 
места, чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве и потпуне, и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу прија-
ве на конкурс, провера наведених компетенција 
ће се обавити почев од 15. јула 2020. године.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција за оба оглашена радна 
места ће се обавити у Служби за управљање 
кадровима, у Палати „Србија” Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). 
Интервју са комисијом за оба оглашена радна 
места ће се обавити у просторијама Републич-
ког секретаријата за јавне политике, Влајко-
вићева 10, Београд.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сва-
ке фазе изборног поступка бити обавештени 
на контакте (бројеве телефона или имејл-ад-
ресе), које наведу у својим обрасцима пријаве 
или путем телеграма на адресу коју су навели у 
обрасцу пријаве.

VIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Пријава на 
конкурс шаље се поштом на адресу: Републич-
ки секретаријат за јавне политике, Немањина 
22-26, 11000 Београд или предаје на писарници 
на истој адреси, са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачких радних места”.

IX Лицe задуженo за давање обавештења: 
Maрија Митровић, тел. 011/3346-436. 

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

XI Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

XII Пријава на јавни конкурс: Пријава на 
јавни конкурс врши се на обрасцу пријаве који 
је доступан на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима www.suk.gov.rs или 
у просторијама Републичког секретаријата за 
јавне политике, Влајковићева 10, приземље, 
соба 5.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак. 
Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

XIII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом:
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; 

- оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима (кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положе-
ном државном стручном испиту, подносе доказ 
о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврдe, решењa и 
други акти из којих се види на којим пословима, 
у ком периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство).

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, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 01. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама. 
Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати.

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

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

Докази се достављају на адресу: Републич-
ки секретаријат за јавне политике, Београд, 
Немањина 22-26.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут засни-
вају радни однос у државном органу подлежу 
пробном раду у трајању од шест месеци. Кан-
дидати без положеног државног стручног испи-
та примају се на рад под условом да тај испит 
положе у року од шест месеци од дана засни-
вања радног односа.

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

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима / уверење о положе-
ном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и 
члана 103 Закона о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС”, број 18/2016) про-
писано је, између осталог, да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена еви-
денција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Потребно је да канди-
дат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи 
на који начин жели да се прибаве његови пода-
ци из службених евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној код јавног бележни-
ка (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа-
ма, као поверени посао), биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао директор Републичког секре-
таријата за јавне политике. Овај конкурс се 
објављује на интернет презентацији (www.rsjp.
gov.rs) и огласној табли Републичког секрета-
ријата за јавне политике, на интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 
- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 
и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник 
РС”, број 2/19) и закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-9607/2019, од 27. септембра 
2019. године, Завод за социјално осигурање, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА У ЗАВОДУ ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Завод за социјално осигурање, Београд, Буле-
вар уметности 10

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за примену 
међународних уговора у области 
здравственог осигурања, у звању 

саветник
у Групи за примену међународних 

уговора у области здравственог 
осигурања, пензијског осигурања и 

осигурања за случај незапослености, 
Сектор за примену међународних 

уговора
1 извршилац

Опис послова: учествује у изради админи-
стративних и других споразума за спровођење 
међународних уговора о социјалном осигурању 
у области здравственог осигурања, здравствене 
заштите и материнства; прикупља и обрађује 
материјале за разговоре Завода са иностраним 
органима за везу, као и за преговоре надлеж-
них органа Републике Србије у делу који се 
односи на здравствено осигурање; учествује 
у праћењу спровођења међународних угово-
ра и предлагању мера за ефикаснију примену 
међународних уговора у делу који се односи на 
здравствено осигурање и здравствену заштиту; 
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припрема обавештења органима за везу и 
носиоцима осигурања страних држава о пре-
дузетим мерама и променама правних пропи-
са у вези са применом међународних уговора 
у области здравственог осигурања; координира 
активности у процесу европских интеграција у 
области здравственог осигурања и учествује 
у припреми мера за координацију активности 
организација за обавезно социјално осигурање 
Републике Србије у примени међународних уго-
вора о социјалном осигурању; припрема одго-
воре на питања, представке и жалбе;обавља и 
друге послове које одреди руководилац Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правних наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, или специјалистичким студијама на факул-
тету; положен државни стручни испит; радно 
искуство у струци од најмање три године; као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд.

IV 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. 

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције, и 
то:
• oрганизација и рад државних органа РС - про-
вераваће се путем теста (писмено); 
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру);
• пословна комуникација - провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост”, ако 
поседујете важећи сертификат, потврду или дру-
ги одговарајући доказ о познавању рада на рачу-
нару, на траженом нивоу и желите да на основу 
њега будете ослобођени тестирања компетенције 
- дигитална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *Рад на рачунару), доставите и траже-
ни доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ 
који сте приложили уместо тестовне провере. 

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

2. Посебне функционалне компетенције: 
Након пријема извештаја о резултатима 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:

Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада - послови међународне 
сарадње и европских интеграција-методологија 
праћења и извештавања о ефектима потписа-
них међународних споразума - провераваће се 
путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи из 

делокруга радног места (Закон о здравственом 
осигурању) - провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - страни језик (енглески 
језик ниво Б2) - провераваће се путем симула-
ције (усмено). 

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Завода за 
социјално осигурање - www.zso.gov.rs.

3. Понашајне компетенције: Понашајне ком-
петенције (управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа и савес-
ност, посвећеност и интегритет) - провераваће 
се путем психометријских тестова, узорака 
понашања и интервјуа базираног на компетен-
цијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них органа - провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање - листу „Послови”.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Завода за социјално осигурање или у штам-
паној верзији у канцеларији бр 92 Завода за 
социјално осигурање, Булевар уметности 10, 
11000 Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који 
је у пријави назначио за доставу обавештења.

VII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и са 
којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство). Државни службеник који се пријављује 
на јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених подно-
си 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 фото-
копији која је оверена код јавног бележника 

(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским упра-
вама као поверени посао). Као доказ се могу 
приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинскоj управи. 

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, односно 
уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, број: 18/16) је, између оста-
лог, прописано да су органи у обавези да по 
службеној дужности, када је то неопходно за 
одлучивање, у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницама садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама. Потребно је да учесник конкурса у 
делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција.

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

Кандидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се достављају 
на адресу Завода за социјално осигурање, Бео-
град, Булевар уметности 10. 

IX Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 20. јула 2020. годи-
не, о чему ће кандидати бити обавештени на 
бројеве телефона или електронске адресе које 
су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција ће се обавити 
у Служби за управљање кадровима, у Палати 
„Србија”, Нови Београд, Булевар Михајла Пупи-
на број 2 (источно крило). Провера посебних 
функционалних компетенција и интервју са 
конкурсном комисијом ће се обавити у просто-
ријама Завода за социјално осигурање, Булевар 
уметности 10 у Београду. Учесници конкурса 
који су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
електронске адресе), које наведу у својим 
пријавама.

X Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.
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XI Трајање радног односа: За раднo местo 
радни однос се заснива на неодређено време.

XII Лица која су задужена за давање 
обавештења: Гордана Дмитровић Анђелић, 
011/2017-123 и Јелена Полић, 011/3115-471.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом или предају непо-
средно на писарници - канцеларијa 92 Завод 
за социјално осигурање, Булевар уметности 
10, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места”. 

НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним 
службеницима прописано је да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган под једна-
ким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу провере 
компетенција. Кандидати који први пут засни-
вају радни однос у државном органу подлежу 
пробном раду од 6 месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у 
изборном поступку у односу на кандидате без 
положеног државног стручног испита. 

Пробни рад је обавезан за све који први пут 
заснивају радни однос у државном органу. 
Пробни рад за радни однос на неодређено вре-
ме траје шест месеци.

Државни службеник на пробном раду који је 
засновао радни однос на неодређено време 
и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време, а који нема поло-
жен државни стручни испит, полаже државни 
стручни испит у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа.

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

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју је именовао директор Завода за социјално 
осигурање. 

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Завода за социјално 
осигурање, на интерент презентацији Службе 
за управљање кадровима, на порталу е-упра-
ве, на интернет презентацији, огласној табли и 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање. 

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.

КРАЉЕВО

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО СТАМБЕНО” КРАЉЕВО

36000 Краљево, Цара Лазара 84а

Архивар - администратор
на одређено време, 

на период од 6 месеци

Опис посла: послови на архивирању предме-
та путем аутоматске обраде података у скла-
ду са Уредбом и упутством о канцеларијском 
пословању, као и упутством за рад архиве, а 
који поред ажурирања постојеће правне и 
финансијске архиве у електонском облику, пре-
васходно обухватају формирање базе података 
о пројектно-техничкој документацији из технич-

ке архиве предузећа, у електронском облику, 
применом ACCES програма за обраду података.

УСЛОВИ: Општи и посебни услови: кандидат 
мора бити старији од 18 година и имати ста-
тус незапосленог лица евидентираног од стране 
Националне службе за запошљавање; кандидат 
мора имати средње образовање - грађевински 
техничар; због услова у којима се посао обавља 
кандидат мора имати здравствену способност 
која искључује алергијске реакције на буђ и 
прашину; кандидат мора познавати рад на 
рачунару, а посебно ACCESS програм за обраду 
података, као и ЕXCEL, WORD и ACAD програме; 
кандидат мора имати најмање 1 годину радног 
искуства у својој струци; кандидат мора позна-
вати енглески језик и поседовати возачку доз-
волу Б категорије.

ОСТАЛО: Документација којом се доказује 
испуњеност општих и посебних услова: копија 
личне карте, уверење о статусу незапосленог 
лица издато од стране Националне службе 
за запошљавање; копија дипломе о стицању 
средњег образовања - грађевински техни-
чар; одговарајући извештај лекара као доказ 
да кандидат има здравствену способност која 
искључује алергијске реакције на буђ и пра-
шину; потврда о радном искуствау у струци; 
копија возачке дозволе; сертификат о позна-
вању енглеског језика. Сви кандидати који буду 
поднели благовремене и потпуне пријаве на 
конкурс биће тестирани. Резултат тестирања 
и позив кандидатима на разговор (интервју) 
објављује конкурсна комисија на веб-страници 
предузећа: www.gskv.rs. На разговор (интервју) 
са конкурсном комисијом биће позвани канди-
дати који остваре право на приступ интервјуу, 
односно ако су остварили најмање 50% бодо-
ва од укупног броја бодова. Рок за подношење 
пријава кандидата на конкурс је осам дана од 
дана објављивања јавног конкурса на огласној 
табли и интернет страници Јавног предузећа 
„Градско стамбено”, Краљево и на огласној таб-
ли и интернет страници Националне службе за 
запошљавање - Филијала Краљево.

НАПОМЕНЕ: Пријаву је потребно својеручно пот-
писати. Веб-страница предузећа на којој ће се 
објавити области провере, правни и други изво-
ри за припрему кандидата за тестирање, време 
и место одржавања тестирања: www.gskv.rs, на 
којој ће у року од 5 дана од расписивања овог 
јавног конкурса бити објављено време и место 
одржавања тестирања. Пријаве се достављају 
поштом, препоручено, на адресу: Јавно преду-
зеће „Градско стамбено” Краљево, Цара Лаза-
ра 84а, 36000 Краљево, са назнаком: „Пријава 
у поступку запошљавања по Јавном конкурсу - 
не отварати”. Исправе се прилажу у неовереној 
копији. Предузеће ће поштом или електронском 
поштом обавестити све кандидате са ранг - лис-
те о извршеном избору кандидата по конкурсу. 
Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су у оба-
вези да доставе потписану сагласност за обраду 
података о личности чији образац је објављен 
на веб-страници: wwwgskv.rs.

Трговина и услуге

АГЕНЦИЈА „НКЛ ТИМ” ДОО
11000 Београд, Миће Поповића 1

e-mail: nikolankltim@gmail.com

Књиговодствено-рачуноводствени 
послови

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у 
било ком занимању и познавање рада на рачу-
нару. Заинтересовани кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем наведене имејл-адре-
се. Конкурс траје до 20.07.2020. године.

ПУ „КРЕАТИВНИ ЗАМАК”
11000 Београд, Андре Николића 29

тел. 063/271-449
e-mail: creative.castle.belgrade@gmail.com

Одржавање хигијене у предшколској 
установи

на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком 
занимању, са радним искуством и познавање 
енглеског језика. Пробни рад. Заинтересовани 
кандидати могу своје пријаве да доставе путем 
наведене имејл-адресе или да се јаве на теле-
фон послодавца. Конкурс траје 7 дана.

АГЕНЦИЈА  
„GEOGIS & MAP”

Чачак, Милете Ћурчића 14/2
тел. 069/412-99-44

е-mail: geogismap@orion.rs

Извршилац за одржавање катастра 
непокретности и водова

УСЛОВИ: IV, VI, VII ниво образовања геодет-
ске струке; радно искуство: небитно; пожељ-
на возачка дозвола Б категорије - није услов; 
пожељно знање енглеског језика - није услов. 
Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: 
Јела Иванов. Заинтересовани кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем мејла или да се 
јаве на контакт телефон послодавца.

УТР „BOSS”  
СУБОТИЦА

Суботица, Матије Корвина 7
тел. 065/968-77-77

e-mail: posao.bosscaffe@gmail.com

Конобар
3 извршиоца

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

Кувар
2 извршиоца

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

ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђена исхрана. 
Трајање конкурса: до попуне. кандидати могу 
своје радне биографије да доставе на горе 
назначен мејл или да контактирају послода-
вца путем телефона. Лице за контакт: Ивана 
Чакић.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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АС И СТР МИОЉУБ ЋУРЧИЋ 
ПР БЕОГРАД

Београд, Војводе Скопљанца 31

Самостални ауто-механичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средњи степен стручне спреме - 
ауто-механичарски смер.

Самостални ауто-електричар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средњи степен стручне спреме - 
ауто-електричарски смер.

Руководилац ауто-сервиса

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема - 
смер моторна возила и возила са унутрашњим 
сагоревањем. 

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Начин 
конкурисања: директан контакт са послода-
вцем, адреса: Војводе Скопљанца 31, време: од 
10.00 до 12.00, особа за контакт: Бојана Нико-
лић; слање пријаве мејлом: autoservismiki@
beotel.rs. Телефони: 011/2473-555, 011/3971-
240, 011/2472-276, 011/3972-062.

МЛЕКАРА „ПЕТРОВ”
26334 Велико Средиште, Железничка 167

e-mail: info@mlekarapetrov.rs

Помоћни млекарски радник
на одређено време

УСЛОВИ: IV ниво квалификације, без обзира на 
назив квалификације. Пробни рад 1 месец. Кан-
дидати могу своје пријаве да доставе мејлом: 
info@mlekarapetrov.rs. Трајање конкурса је 5 
дана од објављивања у публикацији „Послови”.

РАДЊА „МОДЕРНА ПЛУС”
18000 Ниш, Шабачка 4

e-mail: office@moderna.rs

Помоћни радник у производњи 
намештаја

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; пробни рад: 
1 месец. Радну биографију доставити на адре-
су: Драгише Цветковића 3. Телефон за контакт: 
018/306-301. Рок за пријаву: 20 дана.

DOO „4D AUTOMOTIVE”
18000 Ниш, Сретена Младеновића 100/21

e-mail: 4dauto@gmail.com

Контролор на техничком прегледу
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: машинска 
струка, образовни профил везан за моторе и 
возила; саобраћајна струка, образовни профил 
друмски саобраћај; знање рада на рачунару; 
возачка дозвола Б категорије; радно искуство: 
12 месеци. Телефон за контакт: 065/9797-573.

DOO „FLAMMA SYSTEMS”
18260 Поповац, Драгољуба Ђорђевића 98

тел. 018/4558-107
e-mail: flamma-systems@hotmail.com

Пројектант машинских конструкција

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме 
машинског смера: пројектант машинских кон-

струкција; пробни рад: 3 месеца; знање рада 
на рачунару (обавезно познавање Solid Works-а 
и 3Д моделирања); знање енглеског језика 
(средњи ниво); обавезно радно искуство на 
истим или сличним пословима. Рок за пријаву: 
1 месец.

БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ПР  
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
24000 Суботица, Корзо 10б

e-mail: petrov.izvrsitelj@gmail.com

Помоћник јавног извршитеља
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - гимназија, 
техничка или економска школа; основно знање 
рада на рачунару. Заинтересовани кандидати 
могу своје биографије слати на горе наведени 
имејл. Рок за подношење пријава: 25.07.2020. 
године. Контакт телефон: 063/7222-526.
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КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ 
И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И 

ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а

Спремач/спремачица
пробни рад од 2 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: стечена нижа стручна спрема - основ-
но образовање. Сви кандидати су дужни да уз 
пријаву на оглас приложе: кратку биографију 
(Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефо-
ном и имејл-адресом и следећу документацију у 
неовереним фотокопијама: диплому (сведочан-
ство) о стеченој нижој стручној спреми - основ-
ном образовању; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (трајни документ); извод из матичне 
књиге венчаних (уколико је диплома/сведочан-
ство издато на презиме које је кандидат про-
менио приликом склапања брака); уверење да 
кандидат није осуђиван (не старије од 6 месе-
ци); уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак и да није подигнута оптуж-
ница нити да је покренута истрага (не старије 
од 6 месеци); доказ о радном искуству уколи-
ко га кандидат поседује (копија радне књижи-
це, уговора о раду или другог уговора о радном 
ангажовању, односно потврда послодавца). Пре 
заснивања радног односа, изабрани кандидат је 
дужан да достави: оверену фотокопију дипло-
ме (сведочанства) о стеченој нижој стручној 
спреми - основном образовању; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (трајни документ); 
извод из матичне књиге венчаних (уколико је 
диплома/сведочанство издато 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); фотокопију нечиповане 
личне карте или очитану чиповану личну кар-
ту; фотокопију одјаве са претходног осигурања 
(М-А образац); санитарну књижицу са уредним 
санитарним налазом; лекарско уверење, у скла-
ду са прописима, као доказ о здравственој спо-
собности за обављање послова за које се засни-
ва радни однос (не старије од 6 месеци). Опис 
послова за наведено радно место је утврђен 
Правилником о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији 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 
затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за 
пријем на неодређено време, са пробним радом 
- спремач/спремачица”, слати на наведену адре-
су Клинике или лично доставити у Одељење за 
правне, кадровске, опште и техничке послове 
Клинике. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Подацима рукује и податке обрађује Клиника 
за неурологију и психијатрију за децу и омлади-
ну. Кандидати који су се јавили на оглас могу 
бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку 
о пријему (претходно искуство у раду, итд.). 
Одлука о избору кандидата биће објављена на 
интернет страници Клинике (https://sites.google.
com/site/decijaneuropsihijatrija/). Кандидати ће о 
избору бити обавештени писменим путем у року 
од 30 (тридесет) дана од дана истека рока за 
пријаву кандидата. Приложена конкурсна доку-
ментација неће се враћати кандидатима. Са 
изабраним кандидатима ће се закључити уго-
вор о раду, тек након што доставе документа 
чије се достављање тражи пре заснивања рад-
ног односа.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2

Спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге

УСЛОВИ: основно образовање. Као доказе о 
испуњености услова кандидати треба да доста-
ве: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о врсти и степе-
ну стручне спреме и фотокопију личне кар-
те. Кандидати писмену пријаву, са траженим 
документима, достављају лично на писарницу 
установе или поштом на горе наведену адре-
су Дома здравља Бач, у затвореном коверту 
са назнаком „Пријава на конкурс за заснивање 
радног односа за спремачицу”, најкасније у 
року од 10 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Овај оглас се објављује на 
сајту Министарства здравља Републике Србије 
и Дома здравља Бач. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу је помоћник директора 
Драган Копања. Неблаговремене, неразумљиве 
и непотпуне пријаве биће одбачене решењем. 
Одлука о избору кандидата биће објављена на 
огласној табли Дома здравља Бач и биће дос-
тављена на адресу свих кандидата. Достављена 
документација неће се враћати кандидатима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА  
ЗА НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА  
И ПОСТТРАУМАТСКА СТАЊА  

„ДР БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ” 
22329 Стари Сланкамен

Др Боривоје Гњатић 50-52

1) Портир/чувар

УСЛОВИ: средње образовање или основно 
образовање.

Опис послова: посао обавља по сменама, пре-
ма распореду. Врши контролу уласка и излас-
ка страних лица и води потребне евиденције. 
Одговоран је за одржавање хигијене у радној 
просторији. Евидентира кретање службених 
возила болнице и возила која улазе у круг 
болнице и врши преглед терета. Врши контро-
лу уласка и изласка запослених по наређењу 
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директора. По потреби рукује телефонском 
централом. Прима телефонске позиве и усме-
рава везу по позивима. Отвара и затвара улаз-
не капије и одговоран је да иста буде отворе-
на само за време пропуштања возила у круг 
болнице. Усмеравање пацијената и посете. Даје 
информације о времену посета пацијентима, 
времену рада амбуланте, лабораторије и друго 
и упућује пацијенте где треба да се јаве, про-
слеђивање информација. Координација између 
дежурног доктора и возача. Успостављање 
контакта са комуналним службама. Координа-
ција код изношења и преузимања покојника. 
Обавља и друге послове по налогу руководио-
ца одељења и директора, којима је и одговоран 
за свој рад.

2) Кувар

УСЛОВИ: средње образовање, завршена угос-
титељска школа - смер кувар или обука/курс/
стручна оспособљеност за куваре, санитарна 
књижица.

Опис послова: организује, руководи и контро-
лише рад у кухињи у својој смени. Преузима 
намирнице од главног кувара за припремање 
хране у смени. Стара се о правилној примени 
норматива. Припрема и кува храну за болес-
нике и раднике Специјалне болнице. Одго-
воран је за правилно порционисање и врши 
порционисање припремљених јела. Стара се 
о исправности кухињског инвентара. Одгово-
ран је за одржавање хигијене кухиње у сме-
ни. Одговоран је за правилно складиштење и 
чување намирница у кухињи и деловима који 
припадају кухињи као и за њихово рационал-
но коришћење. У одсутности главног кувара, 
замењује истог са свим правима и обавеза-
ма. Ради на уносу хране са возила добављача 
у кухињу. Обавља и друге послове по налогу 
руководиоца одељења, шефа кухиње и дирек-
тора, којима је и одговоран за свој рад.

3) Домар - мајстор одржавања

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 
завршена средња техничка школа.

Опис послова: обавља прегледе објекта, врши 
контролу исправности инсталација, противпо-
жарних система, уређаја, опреме, апарата и 
средстава. Обавља механичарске, електри-
чарске, водоинсталатерске, браварске, столар-
ске, лимарске, молерске, аутомеханичарске и 
сл. послове, као и друге радове одржавања и 
поправки. Припрема објекте, опрему и инстала-
ције за рад. Обавештава руководиоца органи-
зационе јединице о уоченим неправилностима 
у објекту или већим кваровима на системима и 
инсталацијама. Пушта опрему или постројења 
у оперативни рад и зауставља на крају опера-
тивног рада или у случају поремећаја или ква-
ра.Обавља редовне прегледе објеката, опреме, 
постројења и инсталација, према плану одржа-
вања. Обавља и друге послове из домена своје 
струке, а по налогу руководиоца одељења и 
директора, којима је и одговоран за свој рад.

4) Конобар

УСЛОВИ: средње образовање, завршена угости-
тељска школа за квалификоване раднике - смер 
конобар или обука/курс/стручна оспособљеност 
за конобаре, санитарна књижица.

Опис послова: сервира и разноси храну за 
болеснике по болесничким собама, као и у трпе-
зарији. Сервира и послужује за време закуски и 
коктела. Скупља прљаво посуђе и доставља га 
у кухињу. Према потреби процеса рада врши и 
порционисање хране. Одржава хигијену трпе-

зарије и хигијену лифта који повезује кухињу и 
трпезарију. Уређује просторије за сервисирање, 
поставља столове и столњаке и прима потребан 
прибор за услуживање. Обавља и друге посло-
ве по налогу руководиоца одељења и директо-
ра, којима је и одговоран за свој рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву, у којој је потребно навес-
ти за које послове се пријављују, кандидати 
подносе кратку биографију и доказе о испуње-
ности услова огласа. Доказе о испуњености 
огласа подносе се у овереној фотокопији. 

Као доказе о испуњености услова за рад-
но место под редним бројем 1, кандида-
ти су дужни да доставе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој или основној 
школи. 

Као доказе о испуњености услова за рад-
но место под редним бројем 2, кандида-
ти су дужни да доставе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи, оверену 
фотокопију дипломе о завршеној угоститељској 
школи - смер кувар или доказ о завршеној обу-
ци/курсу о стручној оспособљености за куваре.

Као доказе о испуњености услова за рад-
но место под редним бројем 3, кандида-
ти су дужни да доставе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој техничкој школи.

Као доказе о испуњености услова за рад-
но место под редним бројем 4, кандида-
ти су дужни да доставе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи, оверену 
фотокопију дипломе о завршеној угоститељској 
школи - смер конобар или доказ о завршеној 
обуци/курсу о стручној оспособљености за 
конобаре.

Напомена: кандидати који буду примљени у 
радни однос по овом огласу за радна места под 
редним бројем 2 и 4 дужни су да пре закљу-
чења уговора о раду доставе важећу санитар-
ну књижицу. Оглас је објављен и на огласној 
табли и интернет презентацији Специјалне 
болнице за неуролошка обољења и постттра-
уматска стања „Др Боривоје Гњатић”, Стари 
Сланкамен, интернет страници Министарства 
здравља Републике Србије. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Пријаву са документа-
цијом доставити поштом или лично на адресу: 
Специјална болница за неуролошка обољења и 
постттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић”, 
Стари Сланкамен, Др Боривоја Гњатића 50-52, 
22329 Стари Сланкамен - Одељењу за правне 
послове, са назнаком „Пријава на оглас” и 
навођењем радног места на које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Одлука о избору кандидата биће 
донета у року од 30 дана од дана истека рока 
за пријаву кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Драгише Петровића 41

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
законом, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебе услове: да је доктор медицине и да има 
завршену специјализацију једне од грана меди-
цина из делатности Дома здравља, пет година 
радног искуства по положеном специјалистич-
ком испиту и радно искуство на руководећим 
пословима или да је доктор стоматологије и да 
има завршену специјализацију једне од грана 
стоматологије из делатности Дома здравља, 

пет година радног искуства по положеном 
специјалистичком испиту и радно искуство на 
руководећим пословима или да је дипломи-
рани фармацеут са радним исксутвом од пет 
година на пословима здравствене заштите или 
да је дипломирани правник или дипломирани 
економиста и да има пет година радног иску-
ства у области здравствене делатности и радно 
искуство на руководећим пословима, завршена 
едукација из области здравственог менаџмента. 
Кандидат је дужан да уз молбу приложи про-
грам рада Дома здравља Бољевац у Бољевцу 
за мандатни период од четири године. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у 
гласилу Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Молбе са потребном документацијом 
доставити на адресу: Дом Здравља Бољевац у 
Бољевцу, 19370 Бољевац, Драгише Петровића 
41, број телефона: 030/463-388.

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.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1

Виша медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима,  
за рад у Служби интерне медицине  

са амбулантом

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
виша медицинска сестра/техничар или струков-
на медицинска сестра техничар, VI/1 или VI/2 
степен стручне спреме; положен стручни испит, 
решење о упису у комору и важећа лиценца за 
рад. Опис послова: према Правилнику о систе-
матизацији радних места Опште болнице Бор. 
Критеријуми за избор кандидата: просечна 
оцена школовања/завршног испита, дужина 
чекања на посао, радно искуство у струци по 
положеном стручном испиту, оцена Комисије 
са разговора. Уз пријаву заинтересовани кан-
дидати подносе доказе о испуњености општих и 
посебних услова - неоверене копије докумената 
(неће се враћати кандидатима), уз краћу био-
графију (CV). Кандидати који се јаве на оглас 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне за 
одлуку о избору кандидата. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду дужан 
је да достави доказ о здравственој способности 
за рад на наведеним пословима. 

Виша медицинска сестра - техничар
у операционој сали, за рад  

у Служби ортопедије са 
трауматологијом и амбулантом,  
на одређено време ради замене 

запослене на породиљском одсуству

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услсве: 
виша медицинска сестра/техничар или струков-
на медицинска сестра техничар, VI/1 или VI/2 
степен стручне спреме; положен стручни испит, 
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решење о упису у комору и важећа лиценца за 
рад. Опис послова према Правилнику о систе-
матизацији радних места Опште болнице Бор. 
Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе 
доказе о испуњености општих и посебних усло-
ва - неоверене копије документације (неће се 
враћати кандидатима), уз краћу биографију 
(CV). Кандидати који се јаве на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних 
информација које могу бити важне за одлуку о 
избору кандидата. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду дужан је да дос-
тави доказ о здравственој способности за рад 
на наведеним пословима и оригинале/оверене 
копије потребне документације.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Оглас ће бити 
објављен на сајту Министарства здравља РС и 
Опште болнице Бор и код Националне службе 
за запошљавање. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Бор, Др Мишовића 1, 19210 Бор, са назнаком 
„За оглас”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

„СВЕТИ ВРАЧЕВИ”
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Техничар одржавања одеће
на одређено време до два месеца,  

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа - доказ: оверена фотокопија дипломе о 
школској спреми и обична (неоверена) фотоко-
пија личне карте.

Опис посла: пере веш, гардеробу, постељину, 
радну одећу и остало рубље; суши и пегла веш 
и одећу; врши обележавање рубља и њего-
во крпљење; чисти и дезинфикује машине за 
сушење и пеглање рубља, као и радне просто-
рије перионице; требује и преузима материјал 
за потребе одржавања одеће и дужан је да исти 
утроши економично; заприма прљаво рубље, а 
чисто издаје и води прописану евиденцију; ста-
ра се да се примљено рубље на време опере, 
осуши и опегла; одговара за основна средства, 
ситан инвентар и потрошни материјал са којим 
рукује; даје предлоге за побољшање ефикас-
ности рада.

ОСТАЛО: Рок за достављање пријаве кандидата 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање и на веб-сајту Министарства здравља 
Републике Србије. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Обавештење о 
избору кандидатима ће бити достављено у року 
од 30 дана од дана доношења одлуке о избору. 
Пријаве се достављају на адресу: Специјална 
болница за психијатријске болести „Свети Враче-
ви” Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђе-
вића 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком „За 
оглас за пријем у радни однос” или лично преда-
ти у правну службу Специјалне болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Цитоскринер
за рад у цитолабораторији за 

организовани скрининг грлића материце
6 извршилаца

Опис послова: врши морфолошку анализу 
ћелија добијених цервикалним брисом у поступ-
ку скрининга.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом и: 1. завршено високо образовање на 
основним студијама првог степена (основне 
академске / струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; или средње образовање 
у трајању од четири године; или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
у области биолошких наука; 2. положен стручни 
испит, додатна обука за цитоскрининг у орга-
низованом популационом скринингу на рак 
грлића материце. Уз пријаву треба доставити и: 
1. молбу за пријем са тачно назначеним радним 
местом на које се конкурише и биографијом 
са адресом и контакт телефоном; 2. оверену 
фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи; 3. оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; 4. оверену фотокопију 
извода из матичне књигње рођених, уколико 
је дошло до промене презимена потребно је 
доставити оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних. 5. очитану личну карту. 6. 
кандидати који су радили у струци дужни су да 
доставе и оверену фотокопију лиценце.

Лабораторијски техничар
за рад у цитолабораторији за 

организовани скрининг грлића материце
2 извршиоца

Опис послова: узима узорке биолошког мате-
ријала, припрема узорке, реагенсе, подло-
ге и опрему за микробиолошка и биохемијска 
испитивања у здравственој установи и у окви-
ру теренског рада; припрема, одржава и врши 
контролу исправности лабораторијске опреме; 
одржава културе микроорганизама; ради на 
биохемијским и другим анализаторима; изводи 
лабораторијске анализе билошког материјала, у 
складу са номенклатуром лабораторијских услу-
га на примарном нивоу здравствене заштите, 
о чему води прописану медицинску документа-
цију; правилно одлаже медицински отпад.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом и: 1. завршено средње образовање 
(смер: лабораторијски техничар), 2. положен 
стручни испит; лиценца, најмање шест месеци 
радног искуства у звању лабораторијски техни-
чар. Уз пријаву треба доставити и: 1. молбу за 
пријем са тачно назначеним радним местом на 
које се конкурише и биографијом са адресом 
и контакт телефоном; 2. оверену фотокопију 
дипломе о завршеној одговарајућој школи; 3. 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; 4. оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, уколико је дошло 
до промене презимена потребно је доставити 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних; 5. очитану личну карту; 6. кандидати 
који су радили у струци дужни су да доставе и 
оверену фотокопију лиценце.

Стоматолошка сестра - техничар
за рад у Служби за дечију и превентивну 

стоматологију, на одређено време,  
по основу замене до повратка радника 

са боловања

Опис послова: асистира доктору стоматологије 
током спровођења стоматолошке здравствене 
заштите; асистира при денталним и интраорал-
ним снимањима; води прописану медицинску 
документацију; припрема стоматолошку орди-
нацију за рад; врши дезинфекцију и стерили-
зацију материјала и инструмената; правилно 
одлаже медицински отпад.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом и: 1. завршено средње образовање 

(средња медицинска школа), 2. положен струч-
ни испит; лиценца, најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању стоматолошка сестра 
- техничар. Уз пријаву треба доставити и: 1. 
молбу за пријем са тачно назначеним радним 
местом на које се конкурише и биографијом 
са адресом и контакт телефоном; 2. оверену 
фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи; 3. оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; 4. оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; уколико 
је дошло до промене презимена потребно је 
доставити оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних. 5. очитану личну карту; 6. 
кандидати који су радили у струци дужни су да 
доставе и оверену фотокопију лиценце.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у листу „Послови” код Националне служ-
бе за запошљавање и на сајту Министарства 
здравља. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. Пријаву са документацијом 
доставити на адресу: Дом здравља Пожаревац, 
Јована Шербановића 12, 12000 Пожаревац.

ДОМ ЗДРАВЉА  
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицински техничар
за рад у Служби опште медицине са 
медицином рада и кућним лечењем 
и здравственом негом, Одсек кућног 

лечења и здравствене неге

Опис послова: пружа услуге здравствене неге 
и подршке лицима којима је потребна нега као 
последица старења, повређивања, болести или 
других физичких и менталних поремећаја или 
потенцијалих ризика за здравље у складу са 
праксом и стандардима савремене неге и о томе 
води прописану медицинску документацију; 
у тиму са докторима медицине и другима или 
самостално спроводи превентивне и куративне 
мере, по налогу доктора медицине или доктора 
медицине специјалисте у установи и на тере-
ну, у оквиру теренског рада; припрема болес-
ника за дијагностичко-терапијске процедуре 
и припрема ординацију, опрему и уређаје за 
рад; спроводи здравствено-васпитни рад, врши 
пријем и основну обраду болесника, учествује у 
дијагностици (ЕКГ, одређивање ШУК и др) даје 
прописану терапију, води медицинску евиден-
цију и документацију, спроводи континуирани 
процес статистичког извештавања, по потреби 
иде у кућне посете, врши пријем и издавање 
лекова и санитетског материјала по одобреним 
требовањима води све потребне евиденције о 
лековима и санитетском потрошном материјалу 
у служби, сарађује са лицем за јавне набавке у 
вези са јавним набавкама лекова и санитетског 
потрошног материјала.

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног искуства 
у звању медицинска сестра - техничар; најмање 
шест месеци радног искуства у звању медицин-
ске сестре - техничара. Посебна знања и вешти-
не: рад на рачунару, поседовање возачке доз-
воле Б категорије. Услови рада: предвиђени 
Законом о раду РС, Статутом Дома здравља 
Петровац на Млави и осталим општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију 
са адресом и контакт телефоном, оверену фото-
копију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи, односно оверену фотокопију дипломе о 
завршеној вишој медицинској школи, оверену 
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копију уверења о положеном стручном испиту, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству, оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, фото-
копију возачке дозволе. Оригинали или оверене 
фотокопије уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених не смеју бити старији од 
6 месеци. Послови се обављају са пуним радним 
временом. Пријаве слати у затвореним коверта-
ма на адресу: Дом здравља Петровац на Млави, 
Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доста-
вити лично у правну службу Дома здравља Петро-
вац на Млави, са назнаком: „За оглас - за пријем 
у радни однос једног медицинског техничара на 
неодређено време у Службу опште медицине са 
медицином рада и кућним лечењем и здравстве-
ном негом - Одсек кућног лечења и здравствене 
неге”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Трајање конкурса: 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови”.

ОПШТА БОЛНИЦА  
„ДР АЛЕКСА САВИЋ”

18400 Прокупље, Пасјачка 2

Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства

за рад на пословима доктора медицине 
специјалисте у операционим салама 

у Служби гинекологије и акушерства, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање - медицински 
факултет: на интегрисаним академским сту-
дијам, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године и 
завршена специјализација из гинекологије и 
акушерства; на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и завршена специјализација из гинекологије и 
акушерства, у складу са Правилником о специја-
лизацијама и ужим специјализацијама здравстве-
них радника и здравствених сарадника; положен 
стручни испит; лиценца; специјалистички испит.

ОСТАЛО: Пријаву са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном медицинском факул-
тету, оверену фотокопију уверења о положеном 
специјалистичком испиту, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију лиценце издате од надлежне 
коморе, послати искључиво поштом на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на кон-
курс”. Неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање и неотворене ће се вратити 
пошиљаоцу. Пријава са непотпуним подацима и 
непотпуном документацијом ће бити одбијена.

ДОМ ЗДРАВЉА ВРШАЦ
26300 Вршац, Абрашевићева бб

тел. 013/832-458
e-mail: dzvrsac@sbb.rs

Стоматолошка сестра - техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV ниво квалификације, стоматолошка 
сестра - техничар; положен стручни испит (лицен-
ца); рад на рачунару. Рад у сменама. Заинтере-
совани кандидати могу своје пријаве да доставе 
имејлом, поштом на горе наведену адресу или 
на телефон: 013/832-458. Трајање конкурса је 30 
дана од објављивања у публикацији „Послови”.

Доктор стоматологије
на одређено време

УСЛОВИ: VII ниво квалификације, доктор сто-
матологије, врста квалификације стоматолош-

ки факултет; положен стручни испит (лиценца); 
рад на рачунару. Рад у сменама. Заинтересо-
вани кандидати могу своје пријаве да доставе 
мејлом, поштом на горе наведену адресу или на 
телефон: 013/832-458. Трајање конкурса је 30 
дана од објављивања у публикацији „Послови”.

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: VII ниво квалификације, доктор меди-
цине, завршен медицински факултет; рад на 
рачунару; положен стручни испит (лиценца). 
Рад у сменама. Заинтересовани кандидати могу 
своје пријаве да доставе мејлом, поштом на 
горе наведену адресу или на телефон: 013/832-
458. Трајање конкурса је 30 дана од објављи-
вања у публикацији „Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА  
„ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ”

11030 Београд, Пожешка 82

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне 

послове
у Служби за правне, кадровске и 

административне послове

УСЛОВИ: високо образовање: 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; знање рада на рачунару. Заинте-
ресовани кандидат подноси следећу документа-
цију: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
извод из матичне књиге рођених/венчаних, 
уверење о држављанству, фотокопију дипломе 
о завршеном факултету; фотокопију личне кар-
те. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у огласним новинама Национал-
не службе за запошљавање „Послови”, на сајту 
Министарства здравља РС и интернет страници 
Дома здравља „Др Симо Милошевић”. Пријаве 
се подносе на адресу Дома здравља „Др Симо 
Милошевић”, Пожешка 82, 11030 Београд или на 
архиви ДЗ, III спрат, соба бр. 15. Пријаве под-
нете мимо означеног рока и без потпуне доку-
ментације неће се узимати у разматрање. Како 
достављену документацију подносилаца молби 
на објављене конкурсе не враћамо кандидати-
ма, иста не мора бити оверена. Одлука о избору 
кандидата на расписани конкурс биће објавље-
на сајту Дома здравља „Др Симо Милошевић”.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

Доктор медицине специјалиста
у операционим салама, за потребе 

Одељења анестезиологије  
са реаниматологијом

УСЛОВИ: положен специјалистички испит из 
анестезиологије са реаниматологијом, најмање 
три године и шест месеци радног искуства, 
познавање рада на рачунару, познавање нај-
мање једног светског језика, лиценца. Прили-
ком пријаве на конкурс кандидати су дужни да 
доставе следећа документа: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету; фотоко-
пију дипломе о положеном стручном испиту; 
фотокопију дипломе/уверења о завршеној спе-
цијализацији из анестезиологије са реанимато-
логијом; фотокопију радне књижице или другог 
доказа о радном искуству кандидата (уговори о 

раду, волонтерски уговори, потврда послодавца 
и сл.); фотокопија лиценце; фотокопије уговора 
о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде о 
обављеном раду од стране начелника служби 
здравствених установа на меморандуму, време-
ну проведеном на раду и оценама рада канди-
дата - уколико их кандидат поседује.

Доктор медицине
за потребе Одсека за образовну 

делатност и едукацију запослених

УСЛОВИ: најмање 6 месеци радног искуства 
у звању доктора медицине, положен стручни 
испит, познавање рада на рачунару, познавање 
најмање једног светског језика, лиценца, про-
сечна оцена студирања преко 8,5; пожељно је 
искуство у раду са педијатријском популацијом 
у установама терцијарног нивоа здравствене 
заштите. Приликом пријаве на конкурс канди-
дати су дужни да доставе следећа документа: 
кратку биографију; фотокопију личне карте; 
фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету; фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту; фотокопија лиценце; 
фотокопију радне књижице или другог доказа 
о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и 
сл.); фотокопије уговора о раду, тј. потврде о 
волонтирању, потврде о обављеном раду од 
стране начелника служби здравствених уста-
нова на меморандуму, времену проведеном на 
раду и оценама рада кандидата - уколико их 
кандидат поседује.

Референт за јавне набавке
за потребе Одсека јавних набавки, 

Службе за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: средње образовање друштвеног 
усмерења, најмање 6 месеци радног искуства, 
познавање рада на рачунару. Приликом прија-
ве на конкурс кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: кратку биографију; фото-
копију личне карте; фотокопију дипломе о сте-
ченом средњем образовању; фотокопију радне 
књижице, уговора о раду или другог доказа о 
радном искуству.

ОСТАЛО: пробни рад у трајању од 6 месеци. 
Пријаве се шаљу у затвореној коверти на наве-
дену адресу Клинике, са назнаком радног места 
за које се конкурише. Кандидати који испуња-
вају услове из огласа могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претход-
но искуство о раду, додатно образовање или 
оспособљеност). Приликом заснивања радног 
односа, кандидати су дужни да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се прима. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ 
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Улица слобода бб
тел. 034/6312-306

Возач санитетског превоза

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду(„Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично 
тумачење) и посебни услови утврђени Правил-
ником о унутрашњој организацији и система-
тизацији послова у Заводу. Посебни услови: 
V-III степен стручне спреме, возачка дозвола 
Б категорије, при заснивању радног односа 
кандидат мора поседовати лекарски налаз који 
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потврђује рад под отежаним условима са завр-
шеним курсом по програму одсека за стручно 
усавршавање. Опис послова: послови возача 
санитетског превоза у складу са Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова у Заводу за хитну медицинску помоћ 
Крагујевац. Заинтересовани кандидати подносе 
следећа документа, у оригиналу или овереној 
копији: диплома средње школе (V-III степен); 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је дошло до промене презимена кан-
дидата); доказ о радном искуству; 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) - не старије од 6 месеци, уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице) - не старије од 6 
месеци; докази о додатном стручном образо-
вању или оспособљености (уколико их канди-
дат поседује); возачка дозвола Б категорије; 
кратка биографија, са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови”. Оглас 
ће бити објављен и на интернет презентацији 
Министарства здравља РС и интернет презен-
тацији Завода. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Кандидати који се 
јаве на оглас, могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. По завршетку 
конкурса предата документа се неће враћати 
кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306. 
Пријаве се подносе лично или путем поште у 
затвореној коверти (препоручено), на адресу: 
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац, 
Улица слобода бб, 34000 Крагујевац, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
- радно место: возач санитетског превоза”.

ДОМ ЗДРАВЉА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Стоматолошка сестра - техничар
у амбуланти, у Одељењу за дечију и 

превентивну стоматологију

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршена средња медицин-
ска школа стоматолошког или општег смера, IV 
степен стручне спреме, положен стручни испит 
и поседовање лиценце за рад или решења о 
упису у комору. Опис послова: утврђен Правил-
ником о организацији и систематизацији посло-
ва. Кандидати достављају: пријаву на оглас; 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену фото-
копију лиценце за рад или решења о упису у 
Комору; изјаву да су здравствено способни за 
послове за које подносе пријаву; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. 

2. Спремачица
у просторијама у којима се  
пружају здравстве услуге,  

у Одсеку за одржавање хигијене 
објеката и опреме

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 

и посебне услове: завршено основно образо-
вање. Опис послова: у складу са Правилником 
о организацији и систематаизацји послова. Кан-
дидати достављају: пријаву у на оглас; кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о основном обра-
зовању; изјаву да су здравствено способни за 
послове за које подносе пријаву; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. 

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. О потреби 
спровођења даљих разговора са кандидатима 
који се јаве на оглас, а ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему, одлучује директор. О коначном 
избору кандидата одлучује директор. Изабрани 
кандидат пре заснивања радног односа дужан 
је да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведени документ у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са документацијом 
доставити на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА  
КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор стоматологије
у Одељењу за дечију и превентивну 

стоматологију

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршен стоматолошки 
факултет, VII/1 степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит и поседовање лиценце за 
рад или решења о упису у комору. Опис посло-
ва: утврђен Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова.

ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на 
оглас достављају: пријаву на оглас; крат-
ку биографију са адресом и контакт телефо-
ном; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фото-
копију лиценце за рад или решења о упису у 
Комору; изјаву да су здравствено способни за 
послове за које подносе пријаву; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. О потреби спровођења 
даљих разговора са кандидатима који се јаве 
на оглас, а ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему, 
одлучује директор. О коначном избору канди-
дата одлучује директор. Изабрани кандидат 
пре заснивања радног односа дужан је да дос-
тави лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Уколико изабрани кандидат 
не достави наведени документ у остављеном 
року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са документацијом доста-
вити на наведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

„КОВИН”
Ковин, Цара Лазара 253

1. Спремач/спремачица
просторија у болничким установама 
специјализованим за психијатрију и 
на психијатријским одељењима, на 

одређено време до повратка запослене 
са боловања преко 30 дана

УСЛОВИ: основно образовање; кандидати за 
радно место под редним бројем 1. морају пре-
дати: кратку биографију (CV); молбу; оверену 
фотокопију доказа о завршеном основном обра-
зовању.

Домар/мајстор одржавања - молер
на одређено време до 3 месеца, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање, основно обра-
зовање и радно искуство на тим пословима 
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе; 
кандидати за радно место под редним бројем 2 
морају предати: кратку биографију (CV); мол-
бу; оверену фотокопију доказа о завршеном 
образовању; потврду о радном искуству на 
наведеним пословима у трајању од најмање 
две године, за кандидате који имају основно 
образовање.

Виша медицинска сестра/техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

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

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

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време, 

због повећаног обима посла до 3 месеца

УСЛОВИ: образовање: на студијама првог сте-
пена (основне струковне / академске студије) 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање две годи-
не, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; стручни 
испит; лиценца. Остали услови: кандидати за 
радно место под редним бр. 3. морају предати: 
кратку биографију (CV); пријаву на оглас; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном високом 
образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију лиценце.

4. Медицинска сестра/техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

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

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

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију на одређено време, због 

повећаног обима посла до 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; 
лиценца. Остали услови: кандидати за радно 
место под редним бр. 4. морају предати: крат-
ку биографију (CV); пријаву на оглас; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном средњем 
образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију лиценце.

Национална служба
за запошљавање
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Медицина

Фризер-берберин у посебним 
условима рада

на одређено време због повећаног 
обима посла, до 3 месеца

УСЛОВИ: образовање: средње образовање, изу-
зетно: основно образовање и радно искуство 
на тим пословима стечено до дана ступања на 
снагу ове уредбе. Остали услови: кандидати за 
радно место под редним бројем 5. морају пре-
дати кратку биографију (CV); молбу; оверену 
фотокопију доказа о завршеном образовању, 
потврду о радном искуству на наведеним посло-
вима у трајању од најмање две године, за кан-
дидате који имају основно образовање.

ОСТАЛО: Напомена: у пријави на оглас, поред 
осталих података, кандидат треба да да своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Прија-
ве са потребним доказима достављају се 
поштом на следећу адресу: Улица Цара Лаза-
ра 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архи-
ви болнице, са назнаком „Оглас”, у року од 8 
дана од дана објављивања огласа код Нацио-
налне службе за запошљавање. Изабрани 
кандидати су у обавези да доставе лекарско 
уверење о општој здравственој способности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 014/411-644

Физиотерапеутски техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на средња медицинска школа - физиотера-
пеутски техничар; положен стручни испит; 
држављанство Републике Србије. Опис посло-
ва је као у Правилнику о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији послова Дома 
здравља Уб. Заинтересовани кандидати под-
носе следећу документацију: пријаву на оглас 
са кратком биографијом; копија личне кар-
те; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); оверену копију дипломе о завр-
шеној средњој школи; оверену копију уве-
рења о положеном стручном испиту. Пријаве 
са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном као и документа којима се доказује 
испуњеност услова огласа (оверене фотоко-
пије), достављају се на горе наведену адресу. 
Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Физиотерапеутски техничар
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на средња медицинска школа - физиотера-
пеутски техничар; положен стручни испит; 
држављанство Републике Србије. Опис посло-
ва је као у Правилнику о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији послова Дома 
здравља Уб. Заинтересовани кандидати под-
носе следећу документацију: пријаву на оглас 
са кратком биографијом; копија личне кар-
те; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); оверену копију дипломе о завр-
шеној средњој школи; оверену копију уве-
рења о положеном стручном испиту. Пријаве 
са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном као и документа којима се доказује 
испуњеност услова огласа (оверене фотоко-
пије), достављају се на горе наведену адресу. 
Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима за 
потребе Службе хирургије - Одсек за 
полуинтензивно лечење, на одређено 

време ради замене привремено одсутне 
запослене до повратка 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 докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом 
и контакт подацима; фотокопију дипломе о 
стеченом образовању одговарајућег профила; 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је дошло до промене презимена). Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадров-
ске и административне послове, Синђелиће-
ва 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву) ”.

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима за 
потребе Службе хирургије - Одељење 
абдоминалне хирургије, на одређено 

време ради замене привремено одсутне 
запослене до повратка 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 докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом 
и контакт подацима; фотокопију дипломе о 
стеченом образовању одговарајућег профила; 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је дошло до промене презимена). Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадров-
ске и административне послове, Синђелиће-
ва 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву) ”.

Администратор информационих 
система и технологија

за потребе Кабинета за информатику 
у Одељењу за социјалну медицину, 
здравствену статистику, планирање 
и информатику, на одређено време 

у трајању до шест месеци ради 
обезбеђења услова у погледу кадра за 

обављање здравствене делатности

УСЛОВИ: високо образовање: на основним сту-
дијама у обиму од 180 ЕСПБ, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на студијама у трајању 
од три године, по пропису који уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на оглас 
са кратком биографијом и контакт подацима; 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је дошло до промене прези-
мена). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 

правне, кадровске и административне 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)”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Физиотерапеутски техничар

УСЛОВИ: средња стручна спрема (физиотера-
пеутски техничар), IV степен стручне спреме; 
положен стручни испит за своје звање. Заинте-
ресовани кандидати уз пријаву подносе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој школи, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију лиценце издате од надлежне 
коморе или решење о упису у комору, фотоко-
пију личне карте, кратку биографију. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Виши физиотерапеут
3 извршиоца

УСЛОВИ: виша/висока стручна спрема (виши 
физиотерапеут/струковни физиотерапеут), VI 
степен стручне спреме; положен стручни испит 
за своје звање. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву подносе следећу документацију: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној вишој/
високој струковној школи, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију лиценце издате од надлежне 
коморе или решење о упису у комору, фотоко-
пију личне карте, кратку биографију. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кувар/посластичар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме (кувар). 
Заинтересовани кандидати уз пријаву подно-
се следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију личне 
карте, кратку биографију. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека, посао се тражи



Бесплатна публикација о запошљавању 1901.07.2020. |  Број 888 |   

Здравство и социјална заштита / Индустрија и грађевинарство

Здравство и социјална заштита

ДОМ ЗА СТАРЕ ОСОБЕ „ЛУГ”
Младеновац

11409 Ковачевац, Брестовачка 29
тел. 060/303-4115

Неговатељица/неговатељ
на одређено време  

до 12 месеци

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без 
обзира на радно искуство. Рад у сменама, обез-
беђена исхрана. Кандидати се могу јавити на 
телефон: 060/3034-115. Рок за пријаву на оглас 
је до попуне.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 

ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД
11000 Београд, Немањина 30
e-mail: radniodnosi.bg@rfzo.rs

Доктор медицине специјалиста
у другостепеној лекарској комисији или 

првостепеној лекарској комисији, на 
одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста, поло-
жен државни и специјалистички испит, важећа 
лиценца Лекарске коморе Србије, познавање 
рада на рачунару и најмање 3 године рад-
ног искуства. Заинтересовани кандидати могу 
своје пријаве и радне биографије да доставе 
путем наведене мејл-адресе. Конкурс траје до 
15.07.2020. године.

УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МНРО 
„ПЛАВА ПТИЦА” ОПШТИНЕ КУЛА

25230 Кула, Лењинова 17
тел. 025/724-177

e-mail: plavapticamnro@gmail.com

Стручни радник у социјалној 
заштити

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог олиго- 
френолог, дипломирани дефектолог сомато-
пед, дипломирани дефектолог сурдоаудиолог, 
дипломирани социјални радник, дипломирани 
педагог, дипломирани психолог или дипломи-
рани андрагог; пожељна возачка дозвола Б 
категорије, пожељно радно искуство у струци, 
обавезно поседовање лиценце Министарства 
рада и социјалне политике за основне струч-
не послове. Опис посла: анализира докумен-
тацију упутног захтева за смештај потенцијал-
ног корисника; обавља тријажни разговор са 
потенцијалним корисником и даје своје миш-
љење о адекватном смештају; спроводи инди-
видуални и групни, васпитни и рехабилитацио-
ни рад за групу корисника за коју је задужен у 
складу са планом и програмом рада; учествује 
у изради плана и програма рада и индивиду-
алних планова за кориснике; припрема миш-
љења и извештаје о функционалним способ-
ностима корисника, врсти и степену тешкоћа 
и могућностима за рехабилитацију; обавља 
процену породичне и ванпородичне подршке, 
породичне динамике и саветовање и сарадњу 
породице; прати и процењује све проме-
не психо-физичког стања и функционисања 
корисника; у поступку премештаја корисни-
ка и/или прекида услуга врши све неопходне 
стручне послове; успоставља и потенцира 

контакте са члановима породице корисника 
и широм заједницом; учествује у научно-ис-
траживачким и развојним пројектима; учест-
вује у изради индивидуалних планова зашти-
те и годишњих извештаја о сваком кориснику; 
сарадња са другим установама и институција-
ма социјалне и здравствене заштите и обра-
зовања у циљу целовите заштите корисника; 
води Дневник рада, Матичну књигу и Досије 
корисника; одговара за безбедност повере-
них му корисника током боравка у Удружењу. 
Посебан опис посла у Служби Дневног борав-
ка: припремање, организовање и извођење 
васпитних и образовних активности у групи 
корисника; спровођење индивидуалних актив-
ности на рехабилитацији корисника; на месеч-
ном нивоу доноси оперативни план васпитног 
рада и рехабилитације.

ОСТАЛО: Потребна документација: фотоко-
пија или очитана лична карта, фотокопија 
дипломе о завршеној високој школи, фото-
копија додатка дипломи или студентске књи-
жице индекса (основне студије), фотокопија 
важеће лиценце - оверена, биографија - цв. 
Сви кандидати пролазе теоријску и практичну 
проверу. Након избора кандидат има обуку за 
увођење у рад 15 дана. Рок за пријаву: прија-
ве се подносе лично на адреси послодавца 
или путем поште. Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања конкурса, односно до 
13. јула у 13.00 часова, без обзира на начин 
слања пријаве. Комисија након пријема прија-
ве позива кандидате на проверу и врши посту-
пак одабира кандидата.

Индустрија и грађевинарство

„MARKO TRANS CARGO”
ДОО ПЈ КРАГУЈЕВАЦ, КРАГУЈЕВАЦ

тел. 065/8400-901 
e-mail: office@markotc.com

Дипломирани грађевински инжењер 
- нискоградња

УСЛОВИ: ВСС/дипломирани грађевински 
инжењер - нискоградња; дозвола Б катего-
рије; рад на рачунару (Word, Excel, Интернет); 
енглески језик - почетни ниво; пожељно радно 
искуство, али није неопходно.

Дипломирани инжењер 
грађевинарства - хидроградња

УСЛОВИ: ВСС/дипломирани грађевински 
инжењер - хидроградња; возачка дозвола 
Б категорије; познавање рада на рачунару 
(Word, Excel, Интернет); знање енглеског језика 
- почетни ниво; пожељно радно искуство, али 
није неопходно.

Саобраћајни инжењер  
у сектору транспорта  
у домаћем саобраћају

УСЛОВИ: ВС или ВСС степен стручне спре-
ме, смер - дипломирани инжењер саобраћаја; 
пожељно радно искуство, али није неопходно; 
дозвола Б категорије; рад на рачунару (Word, 
Excel, Интернет).

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју рад-
ну биографију могу доставити на имејл: office@
markotc.com, могу да се јаве лично у просторије 
послодавца, адреса у Крагујевцу, Саве Коваче-
вића бб или могу да се јаве на контакт теле-
фон: 065/84-00-901, сваког радног дана од 08 
до 16 часова, најкасније до 22.07.2020.

„КОНСТРУКТЕЛ” ДОО БЕОГРАД
Београд, Сурчинска 179п

тел. 060/0202-590

Инсталатер
на одређено време 6 месеци,  

уз могућност заснивања радног односа 
на неодређено време

10 извршилаца  
(1 особа са инвалидитетом)

Опис посла: инсталирање 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 Милановац

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 одређе-
но време, 3 месеца. Рок трајања конкурса: до 
попуне радних места. Заинтересовани канди-
дати могу се јавити послодавцу путем теле-
фона или да доставе радну биографију путем 
поште или мејла. Лице за контакт: Александар 
Петковић.
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ДРУШТВО „ORION WORLD“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

тел. 034/335-435
e-mejl: marina@orion-kg.com

Оператери на линији за производњу 
алуминијумских туба

5 извршилаца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, машин-
ске струке; радно искуство није неопходно.

Контролор у производњи
УСЛОВИ: IV-V степен стручне спреме, машин-
ске струке; обавезно радно искуство минимум 
6 месеци на овим или сличним пословима; 
неопходно је да кандидат уме да користи мер-
но-контролну опрему

Оператер на ЦНЦ машинама
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар за 
компјутерско управљање; радно искуство није 
неопходно.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју рад-
ну биографију могу доставити на мејл: marina@
orion-kg.com, могу да се јаве лично у просто-
рије послодавца, адреса: Горњомилановачка 45 
или могу позвати на контакт телефон: 034/335-
435, сваког радног дана од 08 до 15 часова, 
најкасније до 25.07.2020. 

„ШУМЕР” ДОО
22244 Адашевци, Бранка Радичевића 4

тел. 022/2150-107
e-mail:info@sumer.rs

Радника/радница у производњи
за рад на склапању електрокомпоненти, 

на одређено време до 3 месеца
10 извршилаца

Прање металних елемената
на одређено време до 3 месеца

6 извршилаца

Рад на линији за обликовање жице
на одређено време до 3 месеца

16 извршилаца

Варилац
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

Одржавање машина
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: завршена основна или средња шко-
ла, посвећеност и прецизност у раду, одговор-
ност и поузданост, спремност за тимски рад, 
спремност за сменски рад, спремност за учење 
и усавршавање вештина, спремност, брзина, 
добра организација.

ОСТАЛО: Редовна зарада уз све припадајуће 
порезе и доприносе, топли оброк и регрес, 
плаћени путни трошкови, здравствено осигу-
рање, могућност новчане стимулације, могућ-
ност ангажовања на дужи период. Рок за подно-
шење пријаве је 60 дана од дана објављивања. 
Пријаве се шаљу на имејл-адресу: info@sumer.rs.

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

ОСНОВНА ШКОЛА „ГОРЊА ВАРОШ”
11080 Земун, Добановачка 72

Домар - мајстор одржавања (ложач)
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове прописа-
не чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20), и то да: 1) има одгова-
рајуће образовање: средње образовање елек-
тро, машинске или техничке струке са положе-
ним испитом за ложача централног грејања или 
руковаоца парним котловима; 2) има психичку, 
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 међународним 
правом, 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подно-
се се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 
2) пре закључења уговора о раду. Кандидати 

попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријав-
ни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави школи: кратку 
биографију (CV) и податке о свом професионал-
ном развоју (портфолио), оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег образовања, степена и 
врсте стручне спреме, предвиђених Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Горња Варош” у Земуну: средње образо-
вање електро, машинске или техничке струке; 
доказ о положеном испиту за ложача централ-
ног грејања или руковаоца парним котловима; 
уверење да кандидат није осуђиван - оригинал 
(не старији од 6 месеци); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
на прописаном обрасцу са холограмом. Уко-
лико 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 про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) прила-
же изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Одлуку о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кан-
дидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматра-
ти пријаве које су неблаговремене, непотпуне, 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу образовања, 
врсте и степена стручне спреме. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о лич-
ности („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 конкур-
са, на адресу: ОШ „Горња Варош”, 11080 Земун, 
Добановачка 72, са назнаком „За конкурс - 
домар/мајстор одржавања (ложач)”. Контакт 
особа: секретар школе, телефон 011/316-7778.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ”
11080 Земун, Првомајска 79

Наставник географије

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020): да 
имају одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/2019 и 2/2020); 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 малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-

Национална служба
за запошљавање
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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; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик и језик на којем се изводи образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: биографију; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења да лице није осуђивано 
за кривична дела прописана чланом 139 став 1 
тачка 3) ЗОСОВ (не старије од 6 месеци, издаје 
надлежни МУП РС); уверење да се против лица 
не води поступак пред надлежним судом (не 
старије од 6 месеци, издаје надлежни суд); 
доказ о познавању српског језика подноси кан-
дидат који образовање није стекао на српском 
језику. Уверење о здравственој способности 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са одштампаним пријавним формула-
ром достављају горе наведену документацију. 
Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник енглеског језика
за 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020): да 
имају одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/2019 и 2/2020); 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 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; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик и језик на којем се изводи образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: биографију; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења да лице није осуђивано 
за кривична дела прописана чланом 139 став 1 
тачка 3) ЗОСОВ (не старије од 6 месеци, издаје 
надлежни МУП РС); уверење да се против лица 
не води поступак пред надлежним судом (не 

старије од 6 месеци, издаје надлежни суд); 
доказ о познавању српског језика подноси кан-
дидат који образовање није стекао на српском 
језику. Уверење о здравственој способности 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са одштампаним пријавним формула-
ром достављају горе наведену документацију. 
Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник физичког васпитања
за 80% радног времена 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020): да 
имају одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/2019 и 2/2020); 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 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 заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на којем се изводи 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: биографију; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења да 
лице није осуђивано за кривична дела пропи-
сана чланом 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ (не ста-
рије од 6 месеци, издаје надлежни МУП РС); 
уверење да се против лица не води поступак 
пред надлежним судом (не старије од 6 месе-
ци, издаје надлежни суд); доказ о познавању 
српског језика подноси кандидат који образо-
вање није стекао на српском језику. Уверење 
о здравственој способности доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају горе наведену документацију. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

Наставник технике и технологије
за 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020): да 
имају одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/2019 и 2/2020); 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 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; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик и језик на којем се изводи образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: биографију; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења да лице није осуђивано 
за кривична дела прописана чланом 139 став 1 
тачка 3) ЗОСОВ (не старије од 6 месеци, издаје 
надлежни МУП РС); уверење да се против лица 
не води постпак пред надлежним судом (не ста-
рије од 6 месеци, издаје надлежни суд); доказ 
о познавању српског језика подноси кандидат 
који образовање није стекао на српском језику. 
Уверење о здравственој способности доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају горе наведену документацију. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом 
се достављају на адресу: ОШ „Петар Кочић”, 
Првомајска 79, 11080 Земун, са назнаком „За 
конкурс”. Сва потребна обавештења о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, радним 
данима од 9.00 до 13.00 часова, на број теле-
фона: 011/219-6149.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„НАША РАДОСТ”

11450 Сопот, Кнеза Милоша 8
тел. 011/8251-038

Васпитач
14 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.
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Медицинска сестра - васпитач
9 извршилаца

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

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
и услове прописане чл. 139 ст. 1 тачке 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 злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, 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 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 се оства-
рује образовно-васпитни рад (српски језик); 
6) обавеза полагања испита за лиценцу. Усло-
ви из става 1 овог члана доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1 тач. 1), 3), 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. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сви остали докази 
саставни су део пријаве на конкурс. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају Предшколској устано-
ви на наведену адресу. Уз пријавни формулар 
кандидат доставља и кратку биографију (CV) 
са подацима о пребивалишту и броју теле-
фона, као и: 1. оверену фотокопију дипломе 
(или сведочанства) о одговарајућој стручној 
спреми, не старију од шест месеци или ове-
рену фотокопију уверења о стеченој стручној 
спреми (уверење не може бити старије од 6 
месеци); 2. извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија; 3. уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци, 
оригинал или фотокопија - оверена; 4. уве-
рење полицијске управе, не старије од шест 
месеци, да лице 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 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 заштићених 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; 5) уверење из суда да се против канди-
дата не води кривични поступак за кривично 
дело које се гони по службеној дужности (не 
старије од 6 месеци).

Спремачица
4 извршиоца

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

Сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање у складу са Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у ПУ.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и усло-
ве прописане чл. 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 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) 
да имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). 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 уговора 
о раду. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Сви остали докази саставни су део пријаве 
на конкурс. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају Предшколској 
установи на наведену адресу. Уз пријавни форму-
лар кандидат доставља и кратку биографију (CV) 
са подацима (адреса и број телефона), као и: 
1. оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, не старију од шест месеци или 
оверену фотокопију уверења о стеченој струч-
ној спреми (уверење не може бити старије од 
6 месеци); 2. извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија; 3. уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци, 
оригинал или оверена фотокопија; 4. уверење 
полицијске управе, не старије од шест месеци, 
да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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, 
као и 5: уверење из суда да се против кандидата 
не води кривични поступак за кривично дело које 
се гони по службеној дужности (не старије од 6 
месеци). Ако се доставља фотокопија уверења, 
мора бити оверена. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„БРАНКО ЖЕЖЕЉ”

Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2411-472

Наставник физике

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање сход-
но члану 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама, стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 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 да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик - образовно-васпитни рад се оства-
рује на српском језику. Докази о испуњености 
услова који се достављају уз пријавни форму-
лар: оригинал или оверена копија дипломе о 
стеченом образовању (не старија од 6 месеци); 
уверење 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 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 (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију, не старију од 6 месеци); доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад доставља само онај кандидат који одгова-
рајуће високо образовање није стекао на срп-
ском језику. Услов да запослени поседује пси-
хичку 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. Кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар (навести 
радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар и 
потребну документацију треба послати на адре-
су школе: Грађевинска техничка школа „Бранко 
Жежељ”, Хајдук Станкова 2, 11050 Београд или 
предати лично у просторијама школе, у затворе-
ној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију”. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. 
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Наука и образовање

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ 

„СВЕТИ САВА”
11260 Умка, Милије Станојловића 30

тел./факс: 011/8026-856

Медицинска сестра
здравствена струка, педијатријска 

сестра - техничар, у посебним условима

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва из тачака 1-9 може бити примљен канди-
дат који испуњава услове предвиђене чланом 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, Правилником о организацији и 
систематизацији послова ШОСО „Свети Сава”; 
да има одговарајуће образовање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са 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 кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик – образовно-васпитни рад се оства-
рује на српском језику. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: 1. попуњен и 
одштампан пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, 2. диплому или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, здравствене струке, 
педијатријска сестра - техничар, IV степен стру-
чне спреме, 3. доказ надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, 
4. уверење о држављанству - оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци, 
5. извод из матичне књиге рођених - ориги-
нал или оверена фотокопија са холограмом, 6. 
доказ о познавању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико је образо-
вање завршено на страном језику), 7. лекарско 
уверење - доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност са децом и ученицима, 
изабрани кандидати ће доставити пре закљу-
чења уговора, 8. лична биографија са контакт 
подацима кандидата. Конкурс спроводи Конкур-
сна комисија коју именује директор. У поступ-
ку спровођења конкурса, кандидати изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошки тест 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у листу „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве доставити лично или на адре-
су: Школа за основно и средње образовање са 
домом „Свети Сава”, Милије Станојловић 30, 
11260 Умка, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ”
11080 Земун, Првомајска 79

тел. 011/2196-149

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

за 52% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020): да 
имају одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/2019 и 2/2020); 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 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 којем се изводи образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: биографију, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци), оригинал или овере-
ну фотокопију уверења да лице није осуђивано 
за дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) 
ЗОСОВ (не старије од 6 месеци, издаје надлеж-
ни МУП РС), уверење да се против лица не 
води постпак пред надлежним судом (не ста-
рије од 6 месеци, издаје надлежни суд). Доказ 
о познавању српског језика подноси кандидат 
који образовање није стекао на српском језику. 
Уверење о здравственој способности доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају горе наведену документацију. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом 
се достављају на адресу: ОШ „Петар Кочић”, 
Првомајска 79, 11080 Земун, са назнаком „За 
конкурс”. Сва потребна обавештења о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, радним 
данима од 9.00 до 13.00 часова, на број теле-
фона: 011/2196-149.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2186-635

Редовни професор за ужу научну 
област Морфологија, систематика и 

филогенија животиња
на Катедри за морфологију,  

систематику и филогенију животиња  
у Институту за зоологију

Доцент за ужу научну област 
Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака
на Катедри за морфологију  

и систематику биљака  
у Институту за ботанику  

и Ботаничкој башти „Јевремовац”,  
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из науч-
не области за коју се бира, непостојање сметње 
из члана 72 став 4 Закона о високом образо-
вању и остали услови утврђени чланом 74 Зако-
на о високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним 
преписом дипломе и списком и сепаратима 
научних и стручних радова доставити Архиви 
Факултета на наведену адресу Факултета, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Редовни професор за ужу научну 
област Физичка хемија  

- квантна хемија, за предмете  
Квантна хемија (основне академске 

студије) и Спектри и структуре 
(мастер академске студије)

Доцент за ужу научну област 
Физичка хемија - електрохемија,  

за предмете Физичка хемија 
(студијски програм Биохемија  

на Хемијском факултету,  
основне академске студије)  
и Електрохемијска кинетика  
(мастер академске студије)

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из нау-
чне области за коју се бира, научни радови 
објављени у научним часописима и зборници-
ма, са рецензијама, из научне области за коју 
се кандидат бира, односно од значаја за ужу 
научну област за коју се бира, неосуђиваност 
за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању.
ОСТАЛО: Остали услови избора, као и начин и 
поступак избора, утврђени су одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18, 73/18 и 67/19), Правилника о кри-
теријумима за избор у звања наставника и сарад-
ника на Факултету за физичку хемију, Статута 
Универзитета у Београду, Статута Факултета за 
физичку хемију и одредбама Правилника о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 
и 210/19), у складу са којима ће бити извршен 
избор. Пријаве са биографијом и доказима о 
испуњености услова конкурса доставити Служби 
за правно-административне послове Факултета, 
Београд, Студентски трг 12-16, соба 336а, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пословни центри НСЗ
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”

Вранић, Трг палих бораца и жртава 
фашистичког терора 3

тел. 011/833-2022, 062/402-353

Помоћни радник - чистачица
са 30 радних сати недељно  
- радно ангажовање 75%

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидат при-
лаже документацију којом доказује испуњеност 
услова за пријем у радни однос у установи који 
су предвиђени чланом 139 став 1 тачка 1)-5) 
и то: 1. пријаву на конкурс (формулар прија-
ве кандидат попуњава електронским путем на 
званичном интернет сајту Министарства про-
свете, науке и техноошког развоја, а формулар 
у штампаном облику доставља установи/школи, 
као део конкурсне документације), 2. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом основном обра-
зовању, 3. лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (кандидат доставља лекар-
ско уверење о здравственој способности из 
надлежног дома здравља, психолошка способ-
ност канидата утврђиваће се само за кандидате 
који уђу у ужи избор), 4. уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимањe 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење/извод из казнене 
евиденције се добија у надлежној полицијској 
станици), 5. уверење о држављанству Репу-
блике Србије, 6. фотокопију личне карте или 
очитану личну карту, 7. кратку радну биогра-
фију. Пријаве на конкурс са траженом пратећом 
документацијом (под 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7) доста-
вити на адресу школе: ОШ „Павле Поповић”, 
Трг палих бораца 3, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Све ближе информа-
ције можете добити на тел. 011/833-2022 или 
062/402-353 и путем мејла на адресу: sekretar.
osppopovic@hotmail.rs. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА 
Београд, Вукасовићева 21а

тел. 011/3594-104 
e-mail: srednjazanatska@gmail.com

Организатор практичне наставе  
и вежби

у посебним условима,  
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњвати услове 
за заснивање радног односа у складу са чла-
ном 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/18 - др. закони, 10/2019 и 6/20) и у складу 
са Правилником о организацији и систематиза-
цији послова - радних места у Средњој занат-
ској школи, односно: 1) одговарајуће образо-
вање: 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; на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; изузетно: средње образо-
вање и специјалистичко образовање у складу 
са одговарајућим правилником; дипломирани 
дефектолог - олигофренолог; дипломирани 
дефектолог; положен специјалистички, однос-
но мајсторски испит; пет година радног иску-
ства у струци стеченог после специјалистичког, 
односно мајсторског испита (за лица из реда 
4. у рубрици стручна спрема); пет година рад-
ног искуства у области образовања (за лица 
из реда 1, 2 и 3 у рубрици стручна спрема); 2) 
имати психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) морају 
поседовати доказ о неосуђиваности, односно 
не смеју бити осуђивани 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 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 њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) имати држављан-
ство Републике Србије, 5) знати 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 закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља: биографију (CV), доказ о 
одговарајућем образовању (оверену копију 
дипломе, да није старија од 6 месеци), доказ 
односно уверење о неосуђиваности из казнене 
евиденције МУП-а РС (оригинал, да није старије 
од 6 месеци), уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија, 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; 
доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре 
закључивања уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата, Конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Психолошку про-
цену способности врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. 
Пријаве на конкурс доставити лично или сла-
ти на адресу: Средња занатска школа, Београд 
- Раковица, 11090, Вукасовићева 21а. Контакт 
телефон: 011/3594-104.

ОСНОВНА ШКОЛА „РАДОЈКА ЛАКИЋ”
11000 Београд, Др Александра Костића 1-7

тел. 011/3619-713

Наставник немачког језика
са 88,88% радног времена

Наставник математике
са 88,89% радног времена

2 извршиоца

Наставник енглеског језика
са 61,94% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за 
заснивање радног односа из чл. 24 Закона о 
раду, треба да испуњавају и посебне услове из 
чл. 139, 140 и 144 став 1 и став 2 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19 и 
6/2020), Правилника о врсти стручне спреме за 
рад наставника и стручних сарадника у основној 
школи, и то: 1) услове у погледу врсте стручне 
спреме; 2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену 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 породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на 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.

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање из 
области економских наука стечено на студија-
ма другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије или завршене основне студије 
у трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. Поред горе наведених услова 
кандидат мора да испуњава и услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 27/2018, 
10/2019 и 6/2020).

ОСТАЛО: Сви кандидати за горе наведена рад-
на места попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз овај 
формулар, кандидати достављају и: биогра-
фију; оригинал или оверену копију дипломе 
о стеченој стручној спреми; извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству; 
доказ да нису осуђивани правоснажном пре-
судом. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Сви тражени докази морају бити 
достављени као оригинали или оверене копије 
оригинала. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве на конкурс неће се узимати у разматрање 
при одлучивању по конкурсу. Пре доношења 
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. 
Пријаве доставити лично или послати на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ 
УНИВЕРЗИТЕТ

11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну 
област Информационе технологије, 
за наставне предмете Полицијска 

информатика и Безбедност података 
и информација

УСЛОВИ: завршене основне студије - електро-
технички факултет, факултет природно мате-
матичких наука или факултет организационих 
наука, стечен научни назив доктора наука из 
одговарајуће научне области и способност за 
наставни рад.

Наставник у звању вишег предавача 
или предавача за ужу научну област 

Безбедносне науке, за наставни 
предмет Национална безбедност

на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - Крими-
налистичко-полицијска академија, полицијска 
академија, правни факултет, факултет поли-
тичких наука или факултет безбедности, стечен 
научни назив доктора наука из одговарајуће 
научне области и способност за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Софтверско 

инжењерство, за наставне предмете 
Базе података, Пројектовање и 

моделовање, Методе програмирања 
и Објектно оријентисани програмски 

језици
на период од три године

УСЛОВИ: завршене основне студије - електро-
технички факултет, технички факултет, факул-
тет природно-математичких наука или факул-
тет организационих наука, студент докторских 
студија који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом најмање 
8 или магистар наука коме је прихваћена тема 
докторске дисертације и који показује смисао 
за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Социолошке науке, за 

наставне предмете: Социологија и 
социјална патологија и Социологија 

и полицијска етика
на период од 3 године

УСЛОВИ: завршене основне студије - филозоф-
ски факултет - смер социологија или факултет 
политичких наука, студент докторских студија 
који је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 8 или 
магистар наука коме је прихваћена тема док-
торске дисертације и који показује смисао за 
наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене одред-
бама Закона о високом образовању, Статута и 
Правилника о поступку и условима за избор 
у звања наставника и сарадника. Кандидат 
уз пријаву прилаже: биографију, уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да против 
њега није покренут кривични поступак, нити 
истрага (које није старије од шест месеци), 
оверене копије диплома или уверења заврше-
них степена студија, списак научних и стручних 
радова, као и по један примерак тих радова. 
Пријаве са биографијом и траженим доказима 

о стеченом образовању достављају се Крими-
налистичко-полицијском универзитету у року 
од 8 дана од дана објављивања овог конкурса, 
на адресу: Улица цара Душана 196, Београд, 
11080 Земун. Пријаве поднете по истеку рока 
и пријаве без потребних доказа неће се раз-
матрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
ОДРАСЛИХ „ЂУРО САЛАЈ”

11000 Београд, Немањина 28

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

са 68% радног времена

Наставник предметне наставе - 
Одговорно живљење у грађанском 

друштву
са 55% радног времена

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће 
високо образовање, прописано чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником 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-
слих („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
13/2013 и 18/2013) стечено: а) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије) или б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 
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 
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 - образовно-вас-
питни рад се остварује на српском језику. 
Докази о испуњености услова из тач. 1) и 3)-5) 
саставни су део пријаве на конкурс и подносе 
се у виду оверених фотокопија, а доказ под 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
најкасније у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Уз пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице потребно је да кан-
дидат достави школи: кратку биографију (CV); 
оверену фотокопију дипломе, доказ о одгова-
рајућем образовању, степену и врсти стручне 
спреме прописаним чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, као и 
у складу са Правилником 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-
слих („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 

бр. 13/2013 и 18/2013) стечено: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије) или б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; уверење да није осуђиван (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци). 
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. 
Решење о избору кандидата донеће Конкурсна 
комисија, у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Пријавни фор-
мулар и потребну документацију треба посла-
ти на наведену адресу школе. Школа ради у 
издвојеним одељењима: Лазаревац, Жарково, 
Сремчица, Барајево, Ресник, Сурчин, Ледине, 
Казнено поправни завод Београд у Падинској 
Скели. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе на телефон: 
011/2659-290.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8

Ванредни професор за ужу научну 
област Биофизика у медицини

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен природно-математички или 
физички факултет, VIII степен стручне спреме, 
општи и посебни услови предвиђени Законом о 
високом образовању и Правилником о услови-
ма, начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадника 
Медицинског факултета Универзитета у Бео-
граду.

Ванредни професор за ужу научну 
област Инфективне болести
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
научну област Интерна медицина 

(ендокринологија) 
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија) 
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Ванредни професор за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (дечја хирургија) 
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Епидемиологија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Инфективне болести

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област 
Психијатрија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Офталмологија

на одређено време од 5 година
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Доцент за ужу научну област 
Педијатрија

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област 
Интерна медицина (пулмологија) 

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну 
област Интерна медицина 

(ендокринологија) 
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 

(општа хирургија) 
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII 
степен стручне спреме, општи и посебни усло-
ви предвиђени Законом о високом образовању 
и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Медицинска физиологија

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Судска медицина

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Статистика и информатика  

у медицини
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
VII степен стручне спреме, општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању и Правилником о условима, начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду. Посебан 
услов: кандидати који конкуришу за клинич-
ке наставне предмете подносе доказ о радном 
односу на Клиници која је наставна база Меди-
цинског факултета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуња-
вању услова конкурса (у складу са Правилни-
ком о условима, начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставни-
ка и сарадника Медицинског факултета Уни-
верзитета у Београду) подносе се Писарници 
Медицинског факултета, у Др Суботића 8 (тел. 
011/3636-320, 3636-321), у року од 15 дана од 
објављивања конкурса.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
11000 Београд, Крупањска 3

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: средње образовање машинског, 
информатичког или електротехничког усме-
рења у трајању од 4 године или специјалистич-
ко образовање машинског, информатичког или 
електротехничког усмерења.

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: да лице има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се подноси пре закључења 
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, 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, за 
кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићенх 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 и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати подносе следећу документа-
цију: 1) одштампан и попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 2) 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 3) доказ да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија); 4) уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија); 5) извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); 6) доказ о 
знању српског језика (кандидати који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику не 
подносе овај доказ); 7) радну биографију. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Доказ за 
услов о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата, Конкурсна коми-
сија ће извршити ужи избор кандидата које ће 
упутити у Националну службу за запошљавање 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. О времену и месту провере 
упућени кандидати ће бити накнадно обавеште-
ни. Неће се разматрати пријаве без пријавног 
формулара, пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који 
се траже конкурсом и оних кандидата који не 
испуњавају услове у погледу врсте и степена 
стручне спреме. Такође, неће се разматрати 
пријаве у којима није тачно назначено за које 
радно место кандидат конкурише (за свако рад-
но место доставити посебан пријавни форму-
лар). Школа нема обавезу да доказе поднете уз 
пријаве враћа кандидатима који нису изабрани. 
Пријаве са потребном документацијом подно-
се се у затвореној коверти, на наведену адресу 
школе, лично, радним данима од 08.30 до 15.00 
часова, или препоручено поштом са назнаком 
„За конкурс за посао”.

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 уже научне области 
Теорија механизама и машина и 

Инжењерско цртање са нацртном 
геометријом

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 
ужу научну област Термотехника

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.

4) 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.

5) Сарадник у звању асистента  
за ужу научну област  

Аутоматско управљање
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.

6) Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Производно 

машинство
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.

7) Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Математика

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.

8) Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Војно машинство 

- системи наоружања
на одређено време од 3 године

Посао се не чека, 
посао се тражи
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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 
16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурсa.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звању ванредног 
професора за Грађанскооправну ужу 

научну област, предмет Грађанско 
право (општи део) и Стварно право, 

поновни избор
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чланом 74 
став 8 и чланом 75 став 4 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС” бр. 88/17, 
73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 6/20 - др. зако-
ни) и члановима 112 и 115 Статута Правног 
факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Обавезна, својеручно потписана, 
пријава кандидата (у три примерка), са при-
лозима у једном примерку (биографија, списак 
научних радова, радови, дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству) подноси 
се у писарници Правног факултета Универзите-
та у Београду, Булевар краља Александра 67, од 
8.00 до 15.00 часова, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса или поштом.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

1. Наставник у звању ванредног 
професора за Управноправну ужу 
научну област, предмет Управно 

право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чланом 74 
став 8 и чланом 75 став 4 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 6/20 - др.за-
кони) и члановима 112 и 115 Статута Правног 
факултета Универзитета у Београду.

2. Сарадник у звању асистент
на одређено време од 3 године

2/1) За ужу научну област 
Социологија права - предмет  
Основи социологије права, 
поновни избор - 1 извршилац

2/2) За Уставноправну ужу научну 
област - предмет Уставно право,

 поновни избор, 1 извршилац

2/3) За Уставноправну ужу научну 
област - предмет Уставно право, 

1 извршилац

2/4) За ужу научну област  
Кривично право - предмет  
Кривично процесно право, 

1 извршилац

5/5) За ужу научну област 
Кривично право - предмет Казнена 

одговорност правних лица и 
Прекршајно право, 

1 извршилац

2/6) За Грађанскоправну ужу научну 
област - предмет Породично право, 

1 извршилац

УСЛОВИ (2/1 до 2/6): студент докторских сту-
дија који је претходне нивое студија завршио 
са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) 
или има академски назив магистра наука из 
научне области за коју се бира. Избор се врши у 
складу са чланом 82 и чланом 84 Закона о висо-
ком образовању и чланом 117 Статута Правног 
факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Обавезна, својеручно потписана, 
пријава кандидата (у три примерка), са при-
лозима у једном примерку (биографија, спи-
сак научних радова, радови, дипломе о одго-
варајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству), 
подноси се у писарници Правног факултета 
Универзитета у Београду, Булевар краља Алек-
сандра 67, од 8.00 до 15.00 часова, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса или 
поштом.

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71

тел. 011/2850-779

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос пред-
виђени су чланом 139 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/2020) 
и то: 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање - IV степен стручне спреме, економско 
или гимназијско образовање; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност 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 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; 4. да је 
држављанин Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз 
пријаву на конкурс поднесу: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, IV сте-
пен стручне спреме економско или гимназијско 
образовање, уверење о неоосуђиваности 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 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 кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци), уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија), доказ о позна-
вању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао диплому на српском језику, а доказ о 
томе треба да буде издат од стране високош-
колске установе надлежне за издавање таквих 
докумената, попуњен пријавни формулар (дос-
тупан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
www.mpn.gov.rs); писану сагласност (у слобод-
ној форми) да су сагласни да се лични пода-
ци доставе надлежној служби за запошљавање 
ради упућивања на психолошку процену за рад 
са децом и ученицима. Докази о испуњености 
услова који су предвиђени чл. 139 став 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења уго-
вора о раду. Докази које кандидат подноси могу 
бити у оригиналу или фотокопији, која је ове-
рена код јавног бележника (изузетно у градови-
ма и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложене фотокопије докумена-
та могу да буду оверене у судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама судова 
односно општинским управама као поверени 
посао). Пријаве са потребном документацијом 
доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа на адресу: Осма београдска гимна-
зија, Грчића Миленка 71, 11000 Београд, теле-
фон: 011/2850-779, са назнаком „За конкурс 
- референт за финансијско-рачуноводствене 
послове”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154

тел. 011/3950-867

Редовни професор за ужу научну 
област Информационе технологије

УСЛОВИ: Услови за избор прописани су Зако-
ном о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Бео-
граду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету, 
Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Статутом Универ-
зитета, Статутом Факултета и Правилником о 
организацији и систематизацији послова на 
Факултету; у звање редовног професора може 
бити изабрано лице који је претходне степене 
студија завршило са просечном оценом најмање 
8, односно које има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, 
има научни назив доктора наука; има научне, 
односно стручне радове објављене у научним 
часописима или зборницима, са рецензијама; 
има и више научних радова од значаја за раз-
вој науке у ужој научној области објављених у 
међународним или водећим домаћим часопи-
сима, са рецензијама; оригинално стручно ост-
варење (пројекат студија, патент оригинални 
метод и сл.), односно руковођење или учешће 
у научним пројектима; објављен уџбеник или 
монографију, практикум или збирку задатака за 
ужу научну област за коју се бира и више радо-
ва саопштених на међународним или домаћим 
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научним скуповима; има и већи број научних 
радова који утичу на развој научне мисли у 
ужој области објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са рецензијама, 
већи број научних радова и саопштења изне-
тих на међународним или домаћим научним 
скуповима, објављен уџбеник или монографију 
или оригинално стручно остварење, остварене 
резултате у развоју научно-наставног подмлат-
ка на факултету, учешће у завршним радови-
ма на специјалистичким и мастер академским 
студијама и способност за наставни рад. Заин-
тересовани кандидати дужни су да уз пријаву 
приложе: диплому о завршеним претходним 
степенима студија са просечном оценом и сте-
ченом научном називу доктора наука из одго-
варајуће научне области, биографију, списак 
радова и саме радове.

Ванредни професор за ужу научну 
област Информациони системи

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Математичке методе у 
менаџменту и информатици
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Управљање квалитетом

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Финансијски менаџмент, 

рачуноводство и ревизија
на одређено време од 5 година

Услови за избор су прописани Законом о висо-
ком образовању, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београ-
ду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету, 
Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Статутом Универ-
зитета, Статутом Факултета и Правилником о 
организацији и систематизацији послова на 
Факултету. У звање ванредног професора - 
може бити изабрано лице које је претходне 
степене студија завршило са просечном оце-
ном најмање 8, односно које има најмање 
три године педагошког искуства на високош-
колској установи, има научни назив доктора 
наука; има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или збор-
ницима, са рецензијама; има и више научних 
радова од значаја за развој науке у ужој науч-
ној области објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са рецензијама; 
оригинално стручно остварење (пројекат сту-
дија, патент оригинални метод и сл.), односно 
руковођење или учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник или монографију, практикум 
или збирку задатака за ужу научну област за 
коју се бира и више радова саопштених на 
међународним или домаћим научним скупо-
вима и способност за наставни рад. Заинте-
ресовани кандидати дужни су да уз пријаву 
приложе: диплому о завршеним претходним 
степенима студија са просечном оценом и сте-
ченом научном називу доктора наука из одго-
варајуће научне области, биографију, списак 
радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област 
Операциона истраживања

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Рачунарска статистика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор прописани су Зако-
ном о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на 
Универзитету, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Статутом Универзитета, Статутом Факул-
тета и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова на Факултету; у звање 
доцента - може бити изабрано лице које је 
претходне степене студија завршило са про-
сечном оценом најмање 8, односно које има 
најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, има научни назив 
доктора наука; и има научне, односно стру-
чне радове објављене у научним часописима 
или зборницима, са рецензијама и способност 
за наставни рад. Заинтересовани кандидати 
дужни су да уз пријаву приложе: диплому о 
завршеним претходним степенима студија са 
просечном оценом и стеченом научном нази-
ву доктора наука из одговарајуће научне 
области, биографију, списак радова и саме 
радове.

Асистент за ужу научну област 
Моделирање пословних система и 

пословно одлучивање
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Менаџмент људских ресурса
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Маркетинг, односи с јавношћу и 
мултимедијалне комуникације

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Операциона истраживања

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Финансијски менаџмент, 
рачуноводство и ревизија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови за избор су прописани Зако-
ном о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Правилником о минимал-
ним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Статутом Универзитета, Статутом Факул-
тета и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова на Факултету. Студент 
докторских студија или магистар наука коме 
је прихваћена тема докторске дисертације, 
који је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 8 и 
који показује смисао за наставни рад. Заин-
тересовани кандидати су дужни да уз пријаву 
приложе: диплому о завршеним претход-
ним степенима студија са просечном оценом 
или о стеченом академском називу магистра; 
потврду о уписаним докторским студија-
ма; за студенте са завршеним магистарс-
ким студијама - потврду о прихваћеној теми 
докторске дисертације; биографију; списак 
радова и саме радове. Напомена: сви прило-
зи се достављају и у електронској форми на 
CD-у. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у огласним новинама Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „СТАРИНА НОВАК”
11000 Београд, Кнеза Данила 33-37

тел. 064/805-35-08

Наставник предметне наставе - 
наставник музичке културе

50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће високо обра-
зовање, у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони 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 и 13/18); 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење о томе као доказ доставља кандидат 
који буде изабран пре закључења уговора о 
раду); да нису осуђивани 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; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, 
кандидат доставља доказ одговарајуће висо-
кошколске установе надлежне за издавање так-
вих докумената о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе 
следећа документа: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образо-
вању у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони 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 и 13/18); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); 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 чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони и 10/2019) не старије од 6 месеци; доказ 
о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. 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. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. У поступку одлучивања 
о избору Конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаву са пријавним формуларом и 
доказима о испуњености услова доставити на 
адресу школе или лично у затвореној коверти, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у рад-
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ни однос - навести радно место”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Телефон за контакт: 064/805-35-08.

ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Милана Ракића 33

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане чланом 122, 
139 и 140 став 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) 
као и чланом 2 и 7 Правилника о ближим усло-
вима за избор директора установе образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015). 
За директора школе може бити изабрано лице 
које има: 1. одговарајуће високо образовање за 
наставника гимназије, за педагога и психолога 
стечено: 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, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо 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; 2. дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; 3. обуку и положен испит за директора шко-
ле (изабрани директор који није положио испит 
за директора, дужан је да га положи у року од 
2 године од дана ступања на дужност); 4. нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 5. психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 6. доказ 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, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, као и да 
није осуђиван правоснажном пресудом за прив-
редни преступ утврђен Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања у вршењу раније 
дужности; 7. држављанство Републике Србије; 
8. доказ да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: рад-
ну биографију са прегледом кретања у служби; 
оверену/е копију/е дипломе/а о стеченом одго-
варајућем образовању у земљи или решење/а о 
признавању (нострификацији) страних високош-
колских исправа; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту или обавештења 
о положеном испиту за лиценцу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; доказ о 
држављанству (уверење о држављанству), не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених, не старије од 6 месеци; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 

подноси се пре закључења уговора о раду, не 
старије од 6 месеци; доказ 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-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторско понашање (извод из казне-
не евиденције МУП-а), не старије од 6 месеци; 
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти (уверење привредног суда) - уверење издато 
по објављивању конкурса; - доказ надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за кривична дела из члана 7 Правил-
ника о ближим условима за избор директора 
установе образовања и васпитања (уверење 
надлежног суда), не старије од 6 месеци; доказ 
- потврду о најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања, не старије од 6 
месеци; доказ о познавању српског језика осим 
кандидата који су на српском језику стекли одго-
варајуће образовање (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); извештај 
просветног саветника о резултату стручно педа-
гошког надзора у раду кандидата (уколико посе-
дује такав извештај), уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања; Министар 
просвете, науке и технолошког развоја у року 
од 30 дана од дана пријема документације из 
члана 123 став 17 Закона о основама система 
образовања и васпитања, врши избор директо-
ра установе и доноси решење о његовом име-
новању, о чему ће Шеста београдска гимназија 
обавестити лица која су се пријавила на конкурс. 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир 
за разматрање. Достављена документација не 
враћа се кандидату. Сви наведени докази сас-
тавни су део пријаве за конкурс и морају бити 
оверени уколико се достављају копије доказа. 
Пријава на конкурс за избор директора, зајед-
но са потребном документацијом, предаје се у 
затвореној коверти лично у секретаријату школе 
од 08.00 до 14.00 часова или шаље препоруче-
ном пошиљком на адресу: Шеста београдска гим-
назија, Милана Ракића 33, 11000 Београд са наз-
наком „Пријава на конкурс за директора”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на број телефона: 011/2412-
682, радним даном од 08.00 до 14.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ДР АРЧИБАЛД РАЈС”

11060 Палилула, Београд Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова про-
писаних Законом 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) 

треба да испуњавају и посебне услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020): 
да имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
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, 11/16, 2/17, 3/17 и 
13/18 и 11/19); на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студијама другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета или студијама 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; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ђацима и 
ученицима (лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду); 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; 
да имају држављанство Републике Србије; 
знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих документа о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад).

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова про-
писаних Законом 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), 
треба да испуњавају посебне услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020); 
да имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
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, 11/16, 2/17, 3/17 и 
13/18 и 11/19); на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студијама другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета или студијама 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 су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ђацима и 
ученицима (лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду); 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; 
да имају држављанство Републике Србије; 
знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих документа о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад).

Стручни сарадник – психолог 
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова про-
писаних Законом 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) 
треба да испуњавају и следеће посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 6/2020); да имају одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 6/2020) 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, 11/16, 2/17, 
3/17 и 13/18 и 11/19); на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10.септембра 
2005.године; на основним студијима у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005.године; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ђацима и 
ученицима(лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду); да нису осуђива-
ни 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 упородици, 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 имају држављанство Републике Србије; 
знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих документа о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља; попуњен пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије; биогра-
фију (ЦВ); доказ о одговарајућем образовању 
(оверене копије дипломе не старије од 6 месе-
ци); доказ да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против 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 или 
оверена копија, да није старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена копија 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 
знање нису стекли на српском језику. Доказ да 
кандидат има психички, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса дос-
тављају се поштом на адресу ОШ „Др Арчибалд 
Рајс”, Патриса Лумумбе 5, са назнаком „Пријава 
на конкурс” или лично у школи радним данима 
од 08 до 14 часова. Контакт телефон: 011/2772-
563.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ 

ФАКУЛТЕТ
11060 Београд, Мије Ковачевића 11б

тел. 011/2762-732

Асистент за ужу научну област 
Библистика

тежиште истраживања  
Свето писмо Старог завета

УСЛОВИ: да је студент докторских студија пра-
вославне теологије (VII/1 степен) или магис-
тар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације; да је претходне нивое студија 
завршио са просечном оценом најмање осам; 
да показује смисао за наставни рад (сходно 
члану 84 Закона о високом образовању). Пред-
ност ће имати кандидати са радним искуством 
у академској настави, као и кандидати који су 
до сада показали резултате свог научно-истра-
живачког рада. Остали услови су предвиђени 
Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Бео-
граду и Статутом Факултета и осталим општим 
актима Универзитета и Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: 
биографија, библиографија (списак научних и 
стручних радова), радови, дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству и бла-
гослов надлежног епископа, докази о радном 
искуству у академској настави као и друга доку-
ментација, подносе се на адресу: Универзитет 
у Београду, Православни богословски факултет, 
Мије Ковачевића 11б, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ”
11409 Ковачевац,  

Трг Љубомира Ивановића Геџе 11
тел./факс: 011/8213-207

e-mail: os.zivomir.savkovic@gmail.com

Наставник предметне наставе - 
наставник математике
са 67% радног времена

Наставник предметне наставе - 
наставник физике

са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава услове из члана 139 и 
140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19, 6/2020), 
услове из Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник Републи-
ке Србије - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18, 11/19) и уз пријаву на конкурс 
са кратком биографијом поднесе: 1. доказ о 
одговарајућој врсти и степену стручне спре-
ме (оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању), 2. доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима; 3. доказ о неосуђиваности 
(потврду не старију од шест месеци 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), 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 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
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 непотпуне 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 
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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, 
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 „Живомир Савко-
вић”, Трг Љубомира Ивановића Геџе 11, 11409 
Ковачевац. Пријаве се достављају у затвореној 
коверти са назнаком „Пријава на конкурс за 
пријем у радни однос на радно место настав-
ника ________________” (навести назив радног 
места за које се конкурише). Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани каднидат пре закључења 
уговора о раду. Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу је Драгана Алексендрић, 
тел. 011/8213-207, радним данима од 10 до 12 
часова. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комосија 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 ОШ „Живомир Савко-
вић” у Ковачевцу, Трг Љубомира Ивановића 
Геџе 11.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Редовни професор за ужу научну 
област Елементи машинских и 

енергетских система

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат из научне области којој припада ужа науч-
на област. Остали услови утврђени одредбама 
члана 74 став 10 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) 
и одредбама члана 1, 6, 24, и 26 Правилника о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Бео-
граду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
200 од 23.11.2017. године), у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Радни однос заснива се на неодређено време.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, 
списак стручних радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, доказ о учешћу на 
међународном или домаћем научном скупу, 
доказ о објављеном уџбенику или моногра-
фији, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству), доставити на адресу: 
Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 11000 
Београд, соба 107, у року од 15 дана од дана 
објавиљивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Редовни професор за ужу научну 
област Геохемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат из научне области којој припада ужа науч-

на област. Остали услови утврђени одредбама 
члана 74 став 10 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) 
и одредбама чл. 1, 6, 24, и 26 Правилника о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Бео-
граду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
200 од 23.11.2017. године), у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Радни однос заснива се на неодређено време.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, 
списак стручних радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, доказ о учешћу на 
међународном или домаћем научном скупу, 
доказ о објављеном уџбенику или моногра-
фији, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству), доставити на адресу: 
Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 11000 
Београд, соба 107 у року од 15 дана од дана 
објавиљивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Доцент за ужу научну област 
Фундаментална и примењена 

минералогија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат из научне области којој припада ужа науч-
на област. Остали услови утврђени одредбама 
члана 74 став 6 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) 
и одредбама чл. 1, 6 и 24 Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 200 од 
23.11.2017. године), у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Радни 
однос заснива се са пуним радним временом, на 
одређено време од пет година.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, 
списак стручних радова објављених у науч-
ним часописима или зборницима, са рецензија-
ма, диплома о одговарајућој стручној спреми, 
изјаву о изворности, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству). Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће се узети у разматрање.

Доцент за ужу научну област 
Елементи машинских и енергетских 

система
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат из научне области којој припада ужа науч-
на област. Остали услови утврђени одредбама 
члана 74 став 6 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) и 
одредбама члана 1, 6, и 24, Правилника о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 200 од 
23.11.2017. године), у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Радни 
однос заснива се, са пуним радним временом, 
на одређено време од пет година.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, 
списак стручних радова објављених у науч-
ним часописима или зборницима, са рецензија-
ма, диплома о одговарајућој стручној спреми, 
изјаву о изворности, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству). Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће се узети у разматрање.

ППУ „ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ПЧЕЛИЦЕ”
11070 Нови Београд,  

Булевар Зорана Ђинђића 48а
тел. 062/474-104

Дипломирани педагог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наве-
деном занимању, радно искуство 3 године у 
педагошким пословима, пробни рад 2 месеца. 
Пријаве слати на e-mail: vrticpcelice@gmail.com, 
у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

ОШ „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ”
Стублине

тел. 011/8791-303

Наставник математике
са 66,67% радног времена

Наставник српског језика и 
књижевности

са 72,15% радног времена

Наставник информатике и 
рачунарства

са 60% радног времена

Наставник музичке културе
са 75% радног времена

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 55% радног времена

Чистачица
са 64% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 113/17) треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чланом 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20) и посебне услове предвиђене у Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18, 11/19 и 2/20), Уредбом о ката-
логу радних места у јавним службама и другим 
организацијама у јавном сектору бр. 81/2017-3, 
6/2018-3, 43/2018-3. 1. За радно место настав-
ника предметне наставе - наставник математи-
ке, наставник српског језика и књижевности, 
наставник информатике и рачунарства, настав-
ник музичке културе и наставник физичког и 
здравственог васпитања, потребно је да кан-
дидати имају: стечено одговарајуће високо 
образовање према Закону о основама система 
образовања и васпитања: 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; или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005 године; 2. За радно место чистачице 
потребно је да кандидат има: основно образо-
вање. Потребно је да сви кандидати имају: 3. 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 4. да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело 
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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 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. држављанство Републике Србије, 
6. извод из матичне књиге рођених, 7. да зна 
српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (образовно-васпитни 
рад се остварује на српском језику). Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 2, 4, 5, 6, 7 
саставни су део пријаве за конкурс и подносе 
се у виду оригинала или оверених фотокопија, 
а доказ из тачке 3 прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да достави: 1. радну и личну биогра-
фију са адресом и контакт телефоном (CV), 2. 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеном одговарајућем високом образовању 
за наставнике предметне наставе, односно ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом основ-
ном образовању за радно место чистачице, 3. 
уверење да 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 (не ста-
рије од 6 месеци); 4. уверења о држављанству 
РС (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рију од 6 месеци), 5. потврду - уверење да зна 
српски језик уколико није стекао образовање 
на српском језику (образовно-васпитни рад се 
остварује на српском језику), 6. оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, 7. попуњен пријавни формулар који 
кандидати могу наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије. Потребно 
је да кандидати такав попуњен и одштампан 
пријавни формулар са остатком наведене доку-
ментације доставе на адресу школе најкасније у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидати који буду 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. Решење 
о избору кандидата донеће Конкурсна комисија, 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на адресу школе: 
ОШ „Живојин Перић”, Ваљевски пут бб, 11507 
Стублине. Пријава на конкурс мора садржа-
ти актуелни број фиксног и мобилног телефо-
на и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе на број телефона: 
011/8791-303, у времену од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 175
тел. 011/8244-191, 011/8238-668

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи, 

без одељењског старешинства 
(теоријска настава - Солфеђо, 

Теорија музике и Хор) 
на одређено време, ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 и чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и чла-
ном 2 став 1 тачка 25), 26) и 28) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019 и 1/2020), односно чланом 23 став 8, 9 
и 10 Правилника о организацији и системати-
зацији послова Основне музичке школе „Сте-
ван Христић” Младеновац дел. број. 12-1/20 од 
28.01.2020. године. Остали услови су прописа-
ни чланом 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука Уставног 
суда, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење) и чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020). Кандидати под-
носе: 1. одштампан и попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 2. 
радну биографију; 3. доказ о стеченом одгова-
рајућем високом образовању: а) оверена копија 
дипломе о завршеним основним студијама, 
оверена копија дипломе о завршеним студија-
ма другог степена и оверене копије додатака 
дипломама, за кандидате који су стицали обра-
зовање по прописима који уређују високо обра-
зовање након 10.09.2005. године; б) оверена 
копија дипломе о завршеним основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године; 4. уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или овере-
на копија); 5. извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци, оригинал или оверена 
копија); 6. доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
уверење да су у току студија положили испите 
из педагогије, психологије и методике наста-
ве или доказ да су положили стручни испит, 
односно испит за лиценцу (у складу са чланом 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања); 7. уверење о неосуђиваности при-
бављено од надлежног органа МУП-а Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија); 8. доказ о знању српског 
језика издат од одговарајуће високошколске 
установе, осим за кандидате који су на српс-
ком језику стекли одговарајуће образовање; 
9. доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење). Пријавни фор-
мулар и потребна документација (тачке 1-8) 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности (тачка 9) прибавља 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 достављају установи у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 

пријаве неће бити узете у разматрање. Конкур-
сна комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са 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 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности 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. Потребна документа се под-
носе препорученом пошиљком или лично на 
адресу школе: Основна музичка школа „Стеван 
Христић”, Младеновац, Краља Петра Првог 175, 
са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на контакт телефоне: 
011/8244-191 и 011/8238-668.

СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Шејкина 21а

 тел. 011/7433-642

Наставник енглеског језика
са непуним радним временом 50%

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. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именована 
од стране директора школе. Кандидат за рад-
но место наставника енглеског језика треба да 
испуњава услове из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то 
да: а) има одговарајуће високо образовање 
прописано Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Служ-
бени гласник Републике Србије”, бр. 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019): 
б) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено 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 1а), 
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.

Психолог
са непуним радним временом 50%

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. Канди-
дат за радно место стручног сарадника - пси-
холога треба да испуњава услове из члана 139 

Национална служба
за запошљавање
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Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то да: а) има одговарајуће високо 
образовање прописано Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
7/2019): б) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
в) 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 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 
кога 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-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова из тачке 
а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ 
о испуњености услова из тачке б) ове одлуке 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Техничар одржавања 
информационог система и 

технологија
са непуним радним временом 50%

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. Кан-
дидат за радно место техничара одржавања 
информационог система и технологија треба да 
испуњава услове из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то 
да: а) има одговарајуће образовање прописано 
Правилником о систематизацији радних места у 
Седмој београдској гимназији: најмање средња 
стручна спрема (четврти степен) - техничка 
школа; б) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
в) 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 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 
кога 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 тачака 
а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ 
о испуњености услова из тачке б) ове одлуке 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Документација којом се доказује 
испуњеност услова на конкурсу предаје се 
искључиво у папирној форми, секретаријату 
школе лично или (препорученом) поштом на 
адресу школе: Седма београдска гимназија, 
11000 Беохрад, Шејкина 21а.

УНИВЕРЗИТЕТ 
„УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА”

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ
11070 Нови Београд 
Народних хероја 30/I

Редовни професор  
за ужу научну област  

Физичко васпитање и спорт

Ванредни професор  
за ужу научну област  

Физичко васпитање и спорт
на одређено време до 5 година

Доцент за ужу научну област 
Физичко васпитање и спорт
на одређено време до 5 година

Асистент за ужу научну област 
Физичко васпитање и спорт
на одређено време до 3 године

Редовни професор за ужу научну 
област Менаџмент и бизнис 

(менаџмент у спорту) 

Ванредни професор за ужу научну 
област Менаџмент и бизнис 

(менаџмент у спорту) 
на одређено време до 5 година

Доцент за ужу научну област 
Менаџмент и бизнис  
(менаџмент у спорту) 

на одређено време до 5 година

Асистент за ужу научну област 
Менаџмент и бизнис  
(менаџмент у спорту) 

на одређено време до 3 године

Редовни професор за ужу научну 
област Културолошке науке  

и комуникологија  
(журналистика и новинарство) 

Ванредни професор за ужу научну 
област Културолошке науке  

и комуникологија  
(журналистика и новинарство) 

на одређено време до 5 година

Доцент за ужу научну област 
Културолошке науке  

и комуникологија  
(журналистика и новинарство) 

на одређено време до 5 година

Асистент за ужу научну област 
Културолошке науке  

и комуникологија  
(журналистика и новинарство) 

на одређено време до 3 године

Редовни професор за ужу научну 
област Педагошке науке

са непуним радним временом

Ванредни професор за ужу научну 
област Педагошке науке

са непуним радним временом,  
на одређено време до 5 година

Доцент за ужу научну област 
Педагошке науке

са непуним радним временом,  
на одређено време до 5 година

Асистент за ужу научну област 
Педагошке науке

са непуним радним временом,  
на одређено време до 3 године

Редовни професор  
за ужу научну област  

Психолошке науке
са непуним радним временом

Ванредни професор  
за ужу научну област  

Психолошке науке
са непуним радним временом,  
на одређено време до 5 година

Доцент за ужу научну област 
Психолошке науке

са непуним радним временом,  
на одређено време до 5 година

Асистент за ужу научну област 
Психолошке науке

са непуним радним временом,  
на одређено време до 3 године

Редовни професор  
за ужу научну област  

Социолошке науке
са непуним радним временом

Ванредни професор  
за ужу научну област  

Социолошке науке
са непуним радним временом,  
на одређено време до 5 година

Доцент за ужу научну област 
Социолошке науке

са непуним радним временом,  
на одређено време до 5 година

Асистент за ужу научну област 
Социолошке науке

са непуним радним временом,  
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: Избор у звање и заснивање радног 
односа врши се у складу са Законом о висо-
ком образовању, Статутом Факултета и одго-
варајућим Правилником и уз испуњавање 
општих услова предвиђених Законом о раду. 
Заинтересовани кандидати треба да поднесу 
пријаву на конкурс са доказима о испуњености 
услова за заснивање радног односа, однос-
но избора у одговарајуће звање. Потребно је 
да документација садржи скенирану следећу 
документацију: диплому о завршеним основ-
ним студијама, диплому о стеченом научном 
степену магистра - мастера, односно доктора 
наука из одговарајуће научне области, доказ 
о избору у звање, ако га је претходно било, 
кратку биографију и библиографију, као и 
доказ о испуњености услова за избор у звање 
за које конкурише, сепарате радова којима 
конкурише за избор у звање, извод из матичне 
књиге рођених, спортску биографију. Пријаве 
на конкурс и документацију слати на e-mail: 
info@fzs.edu.rs. Након истека рока за подно-
шење пријава, Факултет ће контактирати све 
кандидате који су конкурисали, а испуњавају 
законске услове за заснивање радног односа 
и са њима обавити интервјуе. Предност при 
заснивању радног односа имају кандидати који 
имају и спортску биографију или чији су науч-
ни и стручни радови нашли примену у спорту. 
Коначна одлука о резултатима конкурса биће 
саопштена свим кандидатима најкасније до 
17.07.2020. године.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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БОР

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
19300 Неготин, Лоле Рибара 1

тел. 019/542-374

Чистачица

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, односно да има стечено основно обра-
зовање и васпитање (први степен стручне 
спреме); има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије 
и потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
у року од осам дана од дана објављивања кон-
курса. Уз пријавни формулар кандидат треба 
да достави следећу документацију: 1) доказ о 
држављанству Републике Србије - оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци у односу на дан истека кон-
курса); 2) оригинал, оверен препис или овере-
ну копију сведочанства о завршеном основном 
образовању и васпитању, односно о завршеној 
основној школи; 3) доказ из казнене евиден-
ције МУП-а 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, 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. Доказ о испуњености 
услова из члана 139 став 1 тачка 2) Закона, да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење), доставља се пре закљу-
чења уговора о раду.

Наставник предметне наставе - 
немачки језик 

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” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) (даље: 
Закон), односно да: има одговарајуће висо-
ко образовање сходно члану 140 Закона, сте-
чено на: 1) 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. Кандидат који је сходно члану 140 став 
1 тачка 1) подтачка (2) Закона стекао образо-
вање на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Кандидат треба 
да испуњава и услове у погледу степена и врсте 
образовања за наставника предмета немач-
ки језик, прописане 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 
2/2020), и то: професор, односно дипломира-
ни филолог за немачки језик и књижевност; 
мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик); 
мастер професор 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); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се може преузети на званич-
ној 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. Уз пријавни формулар кандидат тре-
ба да достави следећу документацију: 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 
високом образовању (кандидат који има високо 

образовање стечено на студијама другог степе-
на сходно члану 140 став 1 тачка 1) подтачка 
(2) Закона, доставља оригинал, оверен препис 
или оверену копију дипломе другог степена и 
оригинал, оверен препис или оверену копију 
дипломе студија првог степена); 3) доказ из 
казнене евиденције МУП-а Републике Србије 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 кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику); 5) радну биографију - пожељно. 
Доказ о испуњености услова из члана 139 став 
1 тачка 2) Закона да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење), дос-
тавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве се могу 
предати поштом или непосредно на адресу: 
ОШ „Вук Караџић”, Лоле Рибара 1, 19300 Него-
тин. Неблаговремене или непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Уз пријавни 
формулар и потребну документацију кандидат 
доставља и податке о адреси пребивалишта и 
броју телефона на који може бити контакти-
ран. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
именује директор. Конкурсна комисија утврђује 
благовременост и потпуност пријава на кон-
курс и испуњеност законских услова за пријем 
у радни однос кандидата у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава и бира 
кандидате који улазе у ужи избор за пријем 
у радни однос. 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. 
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, а потом с кан-
дидатима са листе обавља разговор. Разговор 
се заказује телефонским путем, после чега се 
кандидату шаље и писмени позив, електрон-
ском поштом или препорученом пошиљком. 
После обављеног разговора Конкурсна коми-
сија доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити од секретара школе, на теле-
фон: 019/542-374 или путем електронске поште 
на адресу: osvuk@ptt.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

19300 Неготин, Интернационалних бригада 57
тел. 019/542-735

Наставник предметне наставе 
(немачки језик) 

са 66,67% 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 
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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, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020) (даље: Закон), односно да: има 
одговарајуће високо образовање сходно чла-
ну 140 Закона, стечено: 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. сеп-
тембра 2005. године. Кандидат који је, сходно 
члану 140 став 1 тачка 1) подтачка (2) Закона, 
стекао образовање на студијама 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, мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Кандидат треба 
да испуњава и услове у погледу степена и врсте 
образовања за наставника предмета немач-
ки језик, прописане 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 
2/2020), и то: професор, односно дипломира-
ни филолог за немачки језик и књижевност; 
мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик); 
мастер професор 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); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се може преузети на званич-
ној 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. Уз пријавни формулар кандидат тре-
ба да достави следећу документацију: 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 
високом образовању (кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог степе-
на сходно члану 140 став 1. тачка 1) подтачка 

(2) Закона, доставља оригинал, оверен препис 
или оверену копију дипломе другог степена и 
оригинал, оверен препис или оверену копију 
дипломе студија првог степена); 3) доказ из 
казнене евиденције МУП-а Републике Србије, 
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 кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику); 5) радну биографију - пожељно. 
Доказ о испуњености услова из члана 139 став 
1 тачка 2) Закона, да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) дос-
тавља се пре закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе 
(физичко васпитање) 

са 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, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020) (даље: Закон), односно да: 
има одговарајуће високо образовање сходно 
члану 140 Закона, стечено на 1) 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. Кандидат који је, 
сходно члану 140 став 1. тачка 1) подтачка (2) 
Закона, стекао образовање на студијама 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 мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Кандидат треба да испуњава и услове у 
погледу степена и врсте образовања за настав-
ника предмета физичко васпитање, прописане 
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, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020), и то: про-
фесор физичког васпитања, професор физичке 
културе, дипломирани педагог физичке кул-
туре, професор физичког васпитања-дипло-
мирани тренер са назнаком спортске гране, 
професор физичког васпитања-дипломирани 
организатор спортске рекреације, професор 
физичког васпитања-дипломирани кинезитера-

пеут, дипломирани професор физичког васпи-
тања и спорта, мастер професор физичког вас-
питања и спорта, мастер професор физичког 
васпитања и кинезитерапије, професор физич-
ког васпитања и спорта, мастер физичког вас-
питања и спорта, професор спорта и физичког 
васпитања, професор спорта и физичке култу-
ре, мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет); има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у 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; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се може преузети на званич-
ној 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. Уз пријавни формулар кандидат тре-
ба да достави следећу документацију: 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 
високом образовању (кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог степе-
на, сходно члану 140 став 1 тачка 1) подтачка 
(2) Закона, доставља оригинал, оверен препис 
или оверену копију дипломе другог степена и 
оригинал, оверен препис или оверену копију 
дипломе студија првог степена); 3) доказ из 
казнене евиденције МУП-а Републике Србије, 
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 старије 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. 
Доказ о испуњености услова из члана 139 став 
1 тачка 2) Закона, да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење), дос-
тавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се 
могу предати поштом или непосредно на адре-
су: ОШ „Бранко Радичевић” Неготин, Интерна-
ционалних бригада 57, 19300 Неготин. Неблаго-
времене или непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Уз пријавни формулар и потреб-
ну документацију кандидат доставља и подат-
ке о адреси пребивалишта и броју телефона на 
који може бити контактиран. Конкурс спроводи 
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Конкурсна комисија коју именује директор. 
Конкурсна комисија утврђује благовременост 
и потпуност пријава на конкурс и испуњеност 
законских услова за пријем у радни однос кан-
дидата у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава и бира кандидате који улазе у 
ужи избор за пријем у радни однос. 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. 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, а 
потом с кандидатима са листе обавља разговор. 
Разговор се заказује телефонским путем, након 
чега се кандидату шаље и писмени позив, елек-
тронском поштом или препорученом пошиљ-
ком. После обављеног разговора Конкурсна 
комисија доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Додатне информације о 
конкурсу могу се добити од секретара школе на 
телефон: 019/542-735 или путем електронске 
поште на адресу: osbranko.ng@gmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО”

19330 Прахово, Кнеза Михајла 1
тел. 019/352-4050

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 
послове (шеф рачуноводства)

са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

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 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и 
то: 1) да има одговарајуће образовање; 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 Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс, која мора бити потписана, са наве-
деном адресом и контакт телефоном, кандидат 
треба да приложи: оверен препис или овере-
ну 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); уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија); оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них 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 фотокопија); 
доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику (доказ издат од одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика); краћу радну био-
графију (осим за лица која први пут заснивају 
радни однос) - пожељно, није обавезно.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС и потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Лекарско уве-
рење којим се потврђује да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве на конкурс са потребном докумен-
тацијом и одштампаним пријавним формуларом 
доставити лично или поштом на адресу: Основ-
на школа „Павле Илић Вељко”, Кнеза Михајла 
1, 19330 Прахово, са назнаком: „За конкурс”, 
особа за контакт је секретар школе, телефон 
019/3524-050. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЋО МАТОВИЋ”

32253 Брезова, Катићи бб
Ивањица

тел. 032/5873-305

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 
став 1 и 2 и чланом 122 став 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/17, 27/18 - други закони, 
10/19 и 06/20) и то: да поседује одговарајуће 
образовање из члана 140 ставови 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
стечено за наставника у подручју рада разред-
не и предметне наставе у основној школи и 
стручног сарадника и то: 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; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 
члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2. на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има дозволу за рад 
(лиценцу) за наставника, васпитача и стручног 
сарадника, односно положен стручни испит; да 
је прошао обуку и има положен испит за дирек-
тора установе; 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 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; да није правоснажно осуђиван за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, 
против кога 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 
наведена кривична дела; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани 
кандидат који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност. Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 
- други закони, 10/19 и 06/20), дужност дирек-
тора може да обавља и лице које има образо-
вање из члана 140 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18 - други закони, 10/19 и 
06/20) за наставника основне школе, дозволу за 
рад наставника или стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у установи након сте-
ченог образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (својеручно 
потписану) кандидат доставља: биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе за време 
трајања мандата; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту за настав-
ника, педагога или психолога (дозвола за рад); 
потврду о радном стажу у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (оригинал); уверење 
из надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена 
у условима за избор директора, издато након 
објављивања конкурса; уверење основног 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 оптуж-
ног предлога - за наведена кривична дела, 
издато након објављивања конкурса; уверење 
привредног суда да није правоснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, 
не старије од 30 дана; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверену фотокопију); лекарско 
уверење, не старије од шест месеци, да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (ориги-
нал или оверена копија); извештај просветног 
саветника као доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (уколико 
је кандидат имао појединачни стручно-педа-
гошки надзор); уколико нема овај извештај, 
кандидат доставља краћу изјаву на околност 
недостављања извештаја; доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора школе и оцену 
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спољашњег вредновања доставља кандидат на 
конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора школе; оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за директора уста-
нове (пријава која не садржи уверење о поло-
женом испиту за директора установе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће 
бити у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе); 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. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се непосредно 
секретаријату школе или поштом на адресу: 
Основна школа „Мићо Матовић”, 32253 Брезова, 
Катићи бб, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
директора”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Школа нема обавезу 
враћања конкурсне документације. Ближа оба-
вештења могу се добити на телефон школе: 
032/5873-305 или 065/8848-303 (секретар).

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК

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

Наставник за ужу стручну област 
Графичка техника

УСЛОВИ: услови за избор у звање наставника 
прописани су чланом 74 Закона о високом обра-
зовању („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 саме радове), ове-
рене копије диплома свих нивоа студија, копија 
уверења о држављанству. Пријаве кандидата 
са потребном документацијом подносе се Висо-
кој школи техничких струковних студија Чачак, 
32000 Чачак, Светог Саве 65, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ”

32230 Гуча, Пионирска 5
тел. 032/854-141

Наставник математике

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из 
члана 139 и члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020 даље: Закон) и 
да имају одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017, 13/2018, 11/2019); 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 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) 
пријавни формулар - попуњава се на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2) кратку био-
графију или CV; 3) оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању; 4) 
извод из матичне књиге рођених, не старији 
од 6 месеци; 5) уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса (оригинал или оверену 
фотокопију); 6) уверење о неосуђиваности из 
казнене евиденције МУП-а; 7) лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(доказ подноси кандидат који буде изабран по 
конкурсу пре закључења уговора о раду). Кон-
курс спроводи комисија коју именује директор у 
складу са законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос на неодређено време, у року од 8 
дана од истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који буду испуњавали услове конкурса и 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
од истека рока за подношење пријава упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна 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 способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе из претходног става и 
доноси решење о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са 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. Кандидат неза-
довољан решењем о изабраном кандидату 
може да поднесе жалбу директору, у року од 
8 дана од дана достављања решења о избору. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, у овереној копији, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи на адресу: ОШ „Ака-
демик Миленко Шушић”, Пионирска 5, 32230 
Гуча (са назнаком „За конкурс за пријем у рад-
ни однос на неодређено време”), телефон: 
032/854-141. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве уз које 
нису приложени сви докази у оригиналу или 
фотокопији овереној од надлежног органа, 
неће се разматрати.

ЈАГОДИНА

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14

Наставник у звање ванредни 
професор за ужу научну област 
Физичка култура са методиком
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука у области 
физичке културе и остали услови прописа-
ни чланом 74 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, 88/17, 27/18 - др. 
закон, 73/18, 67/19 и 6/20 - др. закон), Правил-
ником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу (пречишћен текст, број II-01-
52 од 09.01.2017. године), одлукама о измена-
ма и допунама наведеног правилника (Одлука 
број III-01-305/5 од 26.04.2018. године и Одлу-
ка број III-01-1298/32 од 26.12.2019. године), 
као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању. Уз пријаву на 
конкурс доставити оверене фотокопије дипло-
ма као доказ о одговарајућој стручној спреми 
и завршеним претходним степенима студија, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци, биогра-
фију са подацима о досадашњем раду, списак 
објављених научних стручних радова, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности у смис-
лу члана 72 став 4 Закона о високом образо-
вању и друге доказе о испуњености услова по 
овом конкурсу. Сву документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса кандидати су 
обавезни да доставе и у електронском облику, 
на начин утврђен Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање, број IV-06-279 
од 11.04.2016. године и Одлуком о изменама и 
допунама наведеног упутства, број IV-06-62/6 
од 17.01.2017. године (доступно на сајту Уни-
верзитета у Крагујевцу www.kg.ac.rs/dokumenti_
izbori.php). Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и некомплетне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14

тел. 035/8223-805

Конкурс објављен у публикацији „Послови” 
дана 17.06.2020. године, број 886, за радно 
место: наставник у звање ванредни професор 
за ужу научну област Енглески језик са мето-
диком, на одређено време од пет година, са 
пуним радним временом, поништава се.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
35250 Параћин, Раваничка 3

тел. 035/563-294

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове прописа-
не чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 
10/19 и 6/20), чланом 57 Статута и Правил-
ником о ближим условима за избор директора 
установе образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 108/2015). Дужност директора 
може да обавља лице: 1. које има одговарајуће 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Наука и образовање

високо образовања за наставника основне 
школе, за педагога и психолога, стечено: (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, ултрадисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научене, односно стручне области педагошких 
наука; (2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. које има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. које 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, 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију; 4. за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 5. које има држављанство 
Републике Србије; 6. које зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; 7. 
које има дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника - педагога и психолога; 8. које има 
обуку и положен испит за директора установе; 
изабрани директор који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност; директору 
који не положи испит за директора у року од 
две године од дана ступања на дужност прес-
таје дужност директора; 9. које има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 10. које није правнос-
нажно осуђено за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; 11. кандидат за директора 
установе образовања и васпитања не може 
да оствари предност приликом избора ако је у 
току избора утврђено да је против њега покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притовора пре доно-
шења оптужног предлога - за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
детета, запуштање или злоствљање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита и друга кривична дела 
против службене дужности, 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; изузетно, уколико се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона, 
дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 Закона за наставни-
ка те врсте школе, дозволу за рад наставника 
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. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави: оверену копију дипломе о 
одговарајућем образовању; уверење надлежне 
полицијске управе да није правоснажном пре-
судом осуђиван за кривична дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (уверење 
треба да буде издато након расписивања кон-
курса); уверење надлежне полицијске управе 
да за кандидата није утврђено дискриминатор-

но понашање у поступку и на начин прописан 
законом; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); 
доказ да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (овај доказ доставља 
кандидат који одговарајуће високо образовање 
није стекао на српском језику); оверену копију 
дозволе за рад наставника и стручног сарадни-
ка - педагога и психолога; оригинал или ове-
рену копију доказа да има обуку и положен 
испит за директора установе (пријава уз коју 
није достављен овај доказ неће се сматрати 
непотпуном); потврду о радном искуству у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговоарајућег образовања; 
уверење надлежног привредног суда да није 
правноснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (уверење треба да 
буде издато након расписивања конкурса); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра и оцену спољашњег вредновања (овај доказ 
доставља кандидат који је претходно обављао 
дужност директоа установе); доказ (оригинал 
или оверена копија) о стеченом звању према 
прописима из области образовања (пријава уз 
коју није достављен овај доказ неће се смат-
рати непотпуном); биографију (са прегледом 
стручног усавршавања, кретања у служби), 
уверење 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 доношења оптужног предлога - за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног детета, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом (уверење треба да буде 
издато након расписивања конкурса). Лекарско 
уверење надлежне здравствене установе дос-
тавља кандидат који решењем министра про-
свете, науке и технолошког развоја буде имено-
вано за директора установе. Лекарско уверење 
се достава пре закључења уговора о међусоб-
ним правима и обавезама. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се лично или путем 
поште у затвореној коверти на адресу: ОШ 
„Ђура Јакшић”, Раваничка 3, 35250 Параћин, са 
назнаком „Конкурс за избор директора”. Бли-
же информације се могу добити код секретара 
школе, на телефон: 035/563-294.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
23300 Кикинда, Светосавска 55

тел. 0230/422-275, 401-650

Наставник практичне наставе  
(за део садржаја обуке вожње 
у блоку, за образовне профиле 

возач моторних возила и техничар 
друмског саобраћаја) 

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно дипломирани инжењер саобраћаја, 
одсеци друмски и градски саобраћај или дру-
мски и градски саобраћај и транспорт; мас-
тер инжењер саобраћаја, претходно заврше-
не основне академске студије из саобраћајног 
инжењерства на студијском програму, односно 
модулу: друмски и градски саобраћај и транс-
порт - транспорт; друмски и градски саобраћај 
и транспорт - безбедност друмског саобраћаја; 
саобраћај и транспорт; дипломирани инжењер 
саобраћаја, завршене основне академске сту-

дије из саобраћајног инжењерства на студијс-
ком програму, односно модулу: друмски и град-
ски саобраћај и транспорт - транспорт; друмски 
и градски саобраћај и транспорт - безбедност 
друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт; 
специјалиста струковни инжењер саобраћаја, 
завршене основне струковне студије из сао-
браћајног инжењерства на студијском програ-
му, односно модулу: друмски и градски сао-
браћај, друмски саобраћај; струковни инжењер 
саобраћаја, завршене основне струковне сту-
дије из саобраћајног инжењерства на сту-
дијском програму, односно модулу: друмски и 
градски саобраћај, друмски саобраћај; настав-
ник практичне наставе саобраћајне струке; 
саобраћајни инжењер, односно инжењер сао-
браћаја одсеци или одељење друмски и градски 
саобраћај или друмски и градски саобраћај и 
транспорт; возач моторних возила - инструк-
тор; инструктор вожње. Кандидати морају да 
имају претходно положен специјалистички 
испит за возача моторних возила - инструктора 
или инструктора вожње, осим кандидати који 
имају завршено за возача моторних возила - 
иструктор и инструктори вожње, који морају 
да имају петогодишње радно искуство у струци 
стечено после специјалистичког, односно мајс-
торског испита. Кандидати који се пријављују 
на конкурс морају да имају одговарајуће обра-
зовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Изузетно, за радно место наставник практичне 
наставе (за део садржаја обуке вожње у блоку, 
за образовне профиле возач моторних возила 
и техничар друмског саобраћаја), поред лица 
која имају наведено високо образовања, може 
се пријавити и кандидат 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, као и са одговарајућим 
средњим образовањем и положеним специја-
листичким, односно мајсторским испитом и 
петогодишњим радним искуством у струци сте-
ченим после специјалистичког, односно мајс-
торског испита. Кандидати који се пријављују 
на конкурс морају да знају језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. На сајту Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја постављен је формулар који се попуњава 
приликом пријављивања на конкурс за пријем 
у радни однос у установи. 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.

ОСТАЛО: Уз наведени формулар (пријаву) кан-
дидат треба да поднесе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - подноси се пре закључења угово-
ра о раду; 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; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); доказ да кандидати знају језик на 
коме се остварује образовно -васпитни рад је 
диплома која садржи податак о језику студија 
или друга исправа коју је издала високошкол-
ска установа; извод из матичне књиге рођених; 
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потврда о петогодишњем радном искуству 
у струци стеченим после специјалистичког, 
односно мајсторског испита. Пријаве се подно-
се у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Оверене фотокопије не могу бити ста-
рије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом слати са назна-
ком „За конкурс”, на следећу адресу: Технич-
ка школа, Светосавска 55, 23300 Кикинда, тел. 
0230/422-275, 401-650.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
23320 Чока, Бранка Радичевића 11

тел. 0230/472-113, 471-505

Професор разредне наставе
рад на мађарском наставном језику, у 
комбинованом одељењу у издвојеном 

одељењу школе у Црној Бари

Наставник математике
са 88,89% норме, рад на српском 

наставном језику у издвојеном одељењу 
у школи у Санаду

Наставник музичке културе
са 50% норме, рад на српском 

наставном језику у матичној школи у 
Чоки и у издвојеном одељењу у Санаду

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чланом 24 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и следеће услове: 1) да има одго-
варајуће образовање у складу са чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” број ј 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020) и 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, 
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020), предвиђе-
но за професора разредне наставе, наставника 
математике и наставника музичке културе; 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 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. Испуњеност 
овог услова цениће се у складу са чланом 141 
став 7 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне и 
доставе формулар за пријаву на конкурс који 
могу преузети са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а уз попуњен формулар, кандидати 
достављају и осталу документацију: 1. овере-
ну копију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању (доставља кандидат уз пријаву), 2. 
уверење о држављанству - оригинал или ове-
рена копија (доставља кандидат уз пријаву, 
не старије од 6 месеци), 3. извод из матичне 

књиге рођених - оригинал или оверена копија 
(доставља кандидат уз пријаву), 4. уверење о 
некажњавању - оригинал или оверена копија 
(доставља кандидат уз пријаву, не старије 
од 6 месеци), 5. доказ о познавању језика на 
којем се обавља васпитно-образовни рад (дос-
тавља кандидат уз пријаву), 6. доказ да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора, не 
старије од 6 месеци), 7. уверење о положе-
ном стручном испиту - оверена копија, 8. рад-
ну биографију. Документацију са формуларом 
за пријаву доставити лично или поштом на 
адресу: Основна школа „Јован Поповић” Чока, 
Бранка Радичевића 11, 23320 Чока, са назна-
ком „За конкурс”. Рок за пријаву на конкурс је 
8 дана од дана објављивања у листу „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи Конкурсна комисија коју ће директор 
именовати посебним решењем. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима. Информације се могу добити путем мејла: 
oscoka@mts.rs. Достављена документа се не 
враћају кандидатима, осим на изричит захтев.

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

у издвојеном одељењу у Санаду
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чланом 24 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и следеће услове: 1) да има одгова-
рајуће образовање - завршену основну школу; 
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 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.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне и 
доставе формулар за пријаву на конкурс који 
могу преузети са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а уз попуњен формулар кандидати 
достављају и осталу документацију: 1. овере-
ну копију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању - завршена основна школа (дос-
тавља кандидат уз пријаву), 2. уверење о 
држављанству - оригинал или оверена копија 
(доставља кандидат уз пријаву, не старије од 
6 месеци), 3. извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверена копија (доставља кан-
дидат уз пријаву), 4. уверење о некажњавању 
- оригинал или оверена копија (доставља кан-
дидат уз пријаву, не старије од 6 месеци), 5. 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду, не старије од 6 месеци), 6. радну 
биографију. Документацију са формуларом за 
пријаву доставити лично или поштом на адре-
су: Основна школа „Јован Поповић” Чока, Бран-
ка Радичевића 11, 23320 Чока, са назнаком „За 
конкурс”. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 

од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи Конкурсна комисија коју ће директор 
именовати посебним решењем. Информације се 
могу добити путем мејла: oscoka@mts.rs. Дос-
тављена документа се не враћају кандидатима, 
осим на изричит захтев.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24400 Сента, Главни трг 12

тел. 024/817-177

Секретар школе

УСЛОВИ: 1. образовање из области правних 
наука - завршене студије другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), односно 
образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по пропису који 
је уређивао високошколско образовање до 10. 
септембра 2005; 2. да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван 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 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 заштићени 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 и 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 
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. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: 1. оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
2. доказ о држављанству Републике Србије 
уверење о држављанству, 3. извод из матич-
не књиге рођених, 4. уверење о некажњавању, 
5. доказ о знању језика националне мањине - 
мађарски језик.

ОСТАЛО: 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: Берењи Андреа, тел. 
024/817-177.

Наставник за извођење вежби из 
наставе здравствене неге
на српском наставном језику

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1. одгова-
рајуће образовање по Правилнику о степе-
ну 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) члану 4. 
тачка 23) подтачка 1) и Правилник о иземена-
ма и допунама Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Здравство и социјална 
заштита („Сл. гласник РС - Просветни гласник”  
бр. 21/2015, 11/2016, 13/2018 и 5/19) члану 4. 
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тачка 23) подтачка 1) после алинеје 14 тачка се 
замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 
15; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које 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-
ни 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 на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
става 1 овог члана доказују се приликом прије-
ма у радни однос и поверавају 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. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: 1. оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 2. 
доказ о држављанству Републике Србије - уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, 3. уверење о некажњавању, 4. доказ 
о знању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: 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: Берењи Андреа, тел. 
024/817-177.

Наставник за извођење вежби  
из наставе здравствене неге

на српском и мађарском  
наставном језику

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1. одгова-
рајуће образовање по Правилнику о степе-
ну 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) члану 4 
тачка 23) подтачка 1) и Правилнику о измени 
и допунама Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Здравство и социјална зашти-
та („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
21/2015, 11/2016, 13/2018 и 5/19) члану 4. тач-
ка 23) подтачка 1) после алинеје 14. тачка се 
замењује тачком и запетом и додаје се алинеја 
15; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које 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-
ни 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 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 прија-
ва која садржи: 1. оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 2. 
доказ о држављанству Републике Србије, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, 3. уверење о некажњавању, 4. доказ 
о знању језика на којем се остварује образов-
но -васпитни рад (кад се образовно-васпитни 
рад остварује на језику националне мањине, тј. 
мађарски језик).

ОСТАЛО: 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: Берењи Андреа, тел. 
024/817-177.

КИКИНДА

ПОНОВЉЕН ОГЛАС
СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА

24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-751

Наставник математике
на српском и мађарском  

наставном 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 овере-
не. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) изабрани кандидат треба 
да достави школи пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у обзир. Пријаве са потребним документима 
слати на адресу: Сенћанска гимназија, Сента, 
Главни трг 12. Сва обавештења могу се добити 
на телефон: 024/811-751.

Наставник математике и рачунарства 
и информатике

на мађарском наставном 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 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 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; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и мађарски језик на којем се 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 овере-
не. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) изабрани кандидат треба 
да достави школи пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
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говремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у обзир. Пријаве са потребним документима 
слати на адресу: Сенћанска гимназија, Сента, 
Главни трг 12. Сва обавештења могу се добити 
на телефон: 024/811-751.

Наставник математике и рачунарства 
и информатике

на мађарском наставном 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 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 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; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да 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 овере-
не. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) изабрани кандидат треба 
да достави школи пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у обзир. Пријаве са потребним документима 
слати на адресу: Сенћанска гимназија, Сента, 
Главни трг 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 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 

кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: 1) да има одговарајуће образовање у скла-
ду 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; 
2) 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 3) да има држављанство 
Републике Србије; 4) да има најмање 3 (три) 
године радног искуства на финансијско-књиго-
водственим пословима.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са 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 старије од 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 гимназија, 
Сента, Главни трг 12. Сва обавештења могу се 
добити на телефон: 024/811-751.

Секретар школе

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; 2) 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; 3) да има држављанство Републике 
Србије; 4) да има дозволу за рад секретара (у 
даљем тексту: лиценца за секретара); 5) да има 
доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (мађарски и српски језик). 
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; 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 старије од 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 гимназија, 
Сента, Главни трг 12. Сва обавештења могу се 
добити на телефон: 024/811-751.

ОШ „ЧЕХ КАРОЉ”
24430 Ада, Трг ослобођења 19

тел. 024/852-534

Наставник предметне наставе - 
математика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: профе-
сор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; професор мате-
матике 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 мате-
матике - мастер; дипломирани математичар 
- 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 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 предметне наставе 
српског као нематерњег језика
I циклус, у одељењима мађарске 

националне мањине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: 1) 
професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине; 2) про-
фесор српскохрватског језика и југословенске 
књижевности за наставу у школама са мађарс-
ким, русинским или румунским наставним јези-
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ком; 3) дипломирани филолог (србиста - срп-
ски језик и лингвистика) - мастер; 4) професор 
српског језика и књижевности; 5) професор 
српског језика и књижевности са општом линг-
вистиком; 6) професор српске књижевности 
и језика; 7) професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу; 8) дипломира-
ни филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; 9) дипломирани филолог српске књи-
жевности са јужнословенским књижевностима; 
10) професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност; 11) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик; 12) професор српскохрват-
ског језика и опште лингвистике; 13) професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима; 14) професор српскохрватског језика 
са источним и западним словенским језицима; 
15) професор, односно дипломирани филолог 
за југословенске књижевности и општу књи-
жевност; 16) професор југословенске књижев-
ности са страним језиком; 17) дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност; 18) 
дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик; 19) професор разредне наставе; 21) мас-
тер 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); 22) 
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 (срп-
ски језик и лингвистика)); 23) мастер учитељ; 
24) дипломирани учитељ-мастер. Лица из тачке 
19), 22) и 23) која су диплому стекла на језику 
мањина треба да поседују знање српског јези-
ка најмање на нивоу Ц1 (Заједничког европског 
оквира). Ниво знања Ц1 доказује се уверењем 
о положеном одговарајућем испиту на неком од 
учитељских/педагошких факултета или на кате-
дри за српски језик одговарајућих факултета у 
Републици Србији. Лица из тачке 3)-23) у оба-
вези су да положе испите из Методике с осно-
вама глотодидактике, Методике наставе српс-
ког као нематерњег језика, Методичке праксе и 
српског језика у контакту са мађарским/словач-
ким језиком (за мађарску и словачку национал-
ну мањину) или Лингвистику у контакту (Кон-
тактну лингвистику, Теорију језика у контакту) 
за остале националне мањине.

Наставник предметне наставе  
- енглески језик

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: профе-
сор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; дипломирани профе-
сор енглеског језика и књижевности; мастер 
филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил енглески језик); мастер профе-
сор 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).

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

I циклус
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме: 1) про-
фесор одговарајућег страног језика; 2) дипло-
мирани филолог, односно професор језика и 
књижевности; 3) лице које испуњава услове за 
наставника предметне наставе у основној шко-

ли, а које је на основним студијама положило 
испите из педагошке психологије или педаго-
гије и психологије, као и методике наставе; 4) 
професор разредне наставе, који је на основ-
ним студијама савладао програм Модула за 
страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем пре-
носа бодова) и са положеним испитом Б2; 5) 
мастер филолог; 6) мастер професор језика и 
књижевности; 7) мастер учитељ; 8) дипломи-
рани учитељ - мастер; 9) мастер учитељ, који је 
на основним студијама савладао програм Моду-
ла за страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем 
преноса бодова) и са положеним испитом Б2; 
10) дипломирани учитељ - мастер, који је на 
основним студијама савладао програм Модула 
за страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем пре-
носа бодова) и са положеним испитом Б2. Лица 
која нису професори одговарајућег језика треба 
да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 
(Заједничког европског оквира). Лица под тач-
ком. 2), 5) и 6) треба да поседују знање језика 
најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског 
оквира), осим уколико нису завршила одгова-
рајући студијски програм или главни предмет/
профил. Предност за извођење наставе из 
страног језика у првом циклусу основног обра-
зовања и васпитања имају мастер професор 
језика и књижевности (одговарајући студијски 
програм или главни предмет/профил), однос-
но мастер филолог (одговарајући студијски 
програм или главни предмет/профил), однос-
но професор, односно мастер учитељ, односно 
дипломирани учитељ - мастер, односно про-
фесор разредне наставе, мастер професор или 
професор у предметној настави и наставник у 
предметној настави са положеним испитом Б2.

Наставник предметне наставе  
- физика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: про-
фесор физике; дипломирани физичар; про-
фесор физике и хемије; дипломирани педагог 
за физику и хемију; професор физике и осно-
ве технике; дипломирани педагог за физику и 
основе технике; професор физике и математи-
ке; 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; дипло-
мирани педагог за физику и општетехничко 
образовање ОТО; дипломирани астроном, смер 
астрофизика; професор физике-информатике; 
дипломирани физичар-медицинска физика; 
дипломирани професор физике-мастер; дипло-
мирани физичар-мастер; мастер физичар; мас-
тер професор физике; мастер професор физике 
и хемије; мастер професор физике и информа-
тике; дипломирани физичар - мастер физи-
ке-метеорологије; дипломирани физичар - мас-
тер физике-астрономије; дипломирани физичар 
- мастер медицинске физике; дипломирани 
професор физике-хемије, мастер; дипломирани 
професор физике-информатике, мастер; дипло-
мирани физичар - професор физике - мастер; 
дипломирани физичар - теоријска и експе-
риментална 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 физи-
чар - професор физике и хемије за основну 
школу - мастер; мастер професор математике и 
физике; мастер професор информатике и физи-

ке; дипломирани физичар - информатичар; 
мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области физике.

Наставник предметне наставе  
- музичке културе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: академ-
ски музичар; дипломирани музичар - музички 
педагог; дипломирани музички педагог; дипло-
мирани музичар - композитор; дипломирани 
композитор; дипломирани музичар - диригент; 
дипломирани музичар - музиколог; дипломирани 
музиколог; дипломирани диригент; дипломирани 
музичар - акордеониста; дипломирани музичар - 
гитариста; дипломирани музичар - соло певач; 
дипломирани професор солфеђа и музичке кул-
туре; дипломирани етномузиколог; дипломира-
ни музичар - пијаниста; дипломирани музичар 
- чембалиста; дипломирани музичар - оргуљаш; 
дипломирани музичар - харфиста; дипломирани 
музичар - перкусиониста; дипломирани музичар 
- виолиниста; дипломирани музичар - виолиста; 
дипломирани музичар - виолончелиста; дипло-
мирани музичар - контрабасиста; дипломирани 
музичар - флаутиста; дипломирани музичар - 
обоиста; дипломирани музичар - кларинетиста; 
дипломирани музичар - фаготиста; дипломира-
ни музичар - хорниста; дипломирани музичар 
- трубач; дипломирани музичар - тромбони-
ста; дипломирани музичар - тубиста; професор 
црквене музике и појања; дипломирани музичар 
- саксофониста; професор солфеђа и музич-
ке културе; дипломирани музичар - педагог; 
дипломирани музичар - бајаниста; дипломирани 
музичар за медијску област; професор музич-
ког васпитања; дипломирани музичар - педагог; 
дипломирани флаутиста; дипломирани црквени 
музичар (педагог, појац и диригент хора); про-
фесор музичке културе; мастер теоретичар умет-
ности (професионални статус: музички педагог, 
етномузиколог, музиколог или музички теорети-
чар); мастер музички уметник (сви професио-
нални статуси); мастер композитор; дипломи-
рани трубач; дипломирани клавириста; мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).

Наставник предметне наставе  
- немачки језик

са 77,77% од радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: профе-
сор, односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил немачки 
језик); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/про-
фил немачки језик); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм Језик, књи-
жевност и култура); мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет).

Напомена: Правилником је, између осталог, 
прописано да за обављање послова радног 
места наставника предметне наставе може да 
буде примљено у радни однос лице које има 
и знање рада на рачунару (Office програмски 
пакет, слање и пријем електронске поште, рад 
на интернету), а да практичну проверу знања 
рада на рачунару пре заснивања радног односа 
врши комисија коју образује директор. 

Спремачица
6 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа. Правилником је прописано да се за 
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обављање послова радног места спремачи-
це радни однос може засновати са лицем које 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
има први степен стручне спреме, односно завр-
шену основну школу, а за обављање посло-
ва радног места домара/мајстора одржавања 
поред испуњености услова прописаних чланом 
139 поменутог закона да има и средње обра-
зовање електротехничке, столарске, металске 
или водоинсталатерске струке. За обављање 
радног места домара/мајстора одржавања 
потребно је да лице има положен испит за рад 
са судовима под притиском (за послове руко-
вања постројењем у котларници), односно да је 
лице оспособљено за стручно и безбедно руко-
вање котловима од стране за то акредитоване 
организације.

Домар - мајстор одржавања

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Правилником је прописано да се 
за обављање послова радног места спремачи-
це радни однос може засновати са лицем које 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
има први степен стручне спреме, односно завр-
шену основну школу, а за обављање посло-
ва радног места домара/мајстора одржавања 
поред испуњености услова прописаних чланом 
139 поменутог закона има и средње образо-
вање електротехничке, столарске, металске 
или водоинсталатерске струке. За обављање 
радног места домара/мајстора одржавања 
потребно је да лице има положен испит за рад 
са судовима под притиском (за послове руко-
вања постројењем у котларници), односно да је 
лице оспособљено за стручно и безбедно руко-
вање котловима од стране за то акредитоване 
организације.

Домар - мајстор одржавања
са 55% радног времена

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Правилником је прописано да се 
за обављање послова радног места спремачи-
це радни однос може засновати са лицем које 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
има први степен стручне спреме, односно завр-
шену основну школу, а за обављање посло-
ва радног места домара/мајстора одржавања 
поред испуњености услова прописаних чланом 
139 поменутог закона има и средње образо-
вање електротехничке, столарске, металске 
или водоинсталатерске струке. За обављање 
радног места домара/мајстора одржавања 
потребно је да лице има положен испит за рад 
са судовима под притиском (за послове руко-
вања постројењем у котларници), односно да је 
лице оспособљено за стручно и безбедно руко-
вање котловима од стране за то акредитоване 
организације.

ОСТАЛО: Услови за сва радна места: кандидат 
треба да испуњава услове из члана 139 и члана 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 27/2018 
- др. закон и 6/2020), као и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник 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 Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Чех Карољ” Ада (бр. 383-
1/2018, 383-2/2018, 375-1/2019, 389-1/2029 и 
157-1/2020 - даље: Правилник). Члан 139 Зако-
на 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 образо-
вање; 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
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) има држављанство Репу-
блике 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)-5) овог члана саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Услови за пријем у радни однос из члана 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања односе се подједнако на сва лица 
која конкуришу на радна места наставника пре-
дметне наставе, спремачице и домара/мајстора 
одржавања. 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 
високо образовање: 1) на студијама другог сте-
пена (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. 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. Образовање наставника и 
стручних сарадника из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина регулисано је 
чланом 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, према коме је прописано 
следеће: 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. Образовање из 
става 1. овог члана, наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Програм за стицање образовања из 
става 1. овог члана остварује високошколска 
установа у оквиру акредитованог студијског 
програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима 
се уређује високо образовање. Сматра се да 
наставник, васпитач и стручни сарадник који је 
у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из 
става 1. овог члана закона. Према Правилнику 

о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи потребно 
је да наставник има степен и врсту обарзовања 
према следећем: наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада у предметној настави 
може да изводи лице које је стекло високо 
образовање, и то за наведена занимања 
наставника предметних настава. Уз пријаву на 
конкурсу потребно је приложити следеће дока-
зе о испуњавању услова за обављање послова: 
1. доказ да кандидат поседује одговарајуће 
образовање - диплома о стеченом образовању 
или уверење за кандидате којима диплома још 
није издата, односно сведочансто, а уколико је 
образовање стечено у иностранству потребно је 
приложити и одговарајући акт, односно решење 
о признавању дипломе од стране надлежног 
органа Републике Србије, 2. доказ да је 
држављанин Републике Србије - уверење о 
држављанству Републике Србије, 3. доказ да 
није осуђиван правноснажном 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, 
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 њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење из МУП-а, а за 
непостојање дискриминаторног понашања уве-
рење из надлежног вишег суда, не старије од 
годину дана, рачунајући од дана објављивања 
конкурса), 4. доказ о знању српског језика, 
диплома односно сведочанство о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или документ о положеном 
испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе за лица која 
конкуришу за радна места наставника предмет-
не наставе, односно потврда, уверење основне 
или средње школе да су у току школовања 
похађала наставу из српског језика, односно 
српског језика као нематерњег језика, за лица 
која конкуришу за радна места домара/мајстора 
одржавања и спремачице, 5. доказ о знању 
мађарског језика - диплома односно сведочан-
ство о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на мађарском језику или документ 
о положеном испиту из мађарског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве, 6. кандидати који конкуришу за било које 
радно место наставника предметне наставе 
поред доказа о знању српског језика подносе и 
одговарајући доказ о знању мађарског језика, с 
обзиром да ће се образовно-васпитни рад ост-
варивати и у одељењима у којима се настава 
изводи на српском језику и у одељењима у 
којима се настава изводи на мађарском језику, 
док кандидати који конкуришу за радна места 
домара/мајстора одржавања и спремачице под-
носе доказ о знању српског језика, 7. кандидати 
који конкуришу за радно место наставника пре-
дметне наставе из математике а који стекли су 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима из 
области математике или примењене математи-
ке (са положеним испитом из предмета гео-
метрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике, односно 
математике и информатике, као доказ о томе уз 
пријаву треба да приложе диплому, додатак 
дипломе, уверење, потврду или другу одгова-
рајућу исправу високошколске установе из које 
се види да кандидат испуњава горње услове, 8. 
кандидати који конкуришу за радно место 
наставника предметне наставе (српског као 
нематерњег језика) у I циклусу, и то лица из 
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главе II под тачком 19), 22) и 23) која су дипло-
му стекла на језику мањина треба да поседују 
знање српског језика најмање на нивоу Ц1 
(Заједничког европског оквира), а који се 
доказује уверењем о положеном одговарајућем 
испиту на неком од учитељских/педагошких 
факултета или на катедри за српски језик одго-
варајућих факултета у Републици Србији. Лица 
из главе II под тачком 3)-23) у обавези су да 
поднесу уверење односно одговарајући доказ 
да су положили испите из Методике с основама 
глотодидактике, Методике наставе српског као 
нематерњег језика, Методичке праксе и српског 
језика у контакту са мађарским језиком или 
Лингвистику у контакту (Контактну лингвисти-
ку, Теорију језика у контакту) за остале нацио-
налне мањине о чему је потребно да поднесу 
уверење односно одговарајући доказ, 9. канди-
дати који конкуришу за радно место наставника 
предметне наставе енглеског језика у првом 
циклусу основног образовања и васпитања, а 
која нису професори одговарајућег језика треба 
да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 
(Заједничког европског оквира), док лица из 
главе IV под тачком 2), 5) и 6) треба да поседу-
ју знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједнич-
ког европског оквира), осим уколико нису завр-
шила одговарајући студијски програм или 
главни предмет/профил. Ниво знања Б2 
доказује се уверењем о положеном одгова-
рајућем испиту на некој од филолошких кате-
дри универзитета у Србији или међународно 
признатом исправом за ниво знања језика који 
је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европс-
ког оквира), а чију ваљаност утврђује Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја, 
10. кандидати који конкуришу за радно место 
наставника предметне наставе из физике а који 
стекли су академско звање мастер, морају има-
ти претходно завшене основне академске сту-
дије на студијским програмима из области 
физике, а као доказ о томе уз пријаву треба да 
приложе диплому, додатак дипломе, уверење, 
потврду или другу одговарајућу исправу висо-
кошколске установе из које се види да кандидат 
испуњава горње услове, 11. кандидати који 
конкуришу за радно место домара/мајстора 
одржавања подносе и доказ о положеном испит 
за рад са судовима под притиском (за послове 
руковања постројењем у котларници) односно 
доказ да је лице оспособљено за стручно и без-
бедно руковање котловима од стране за то 
акредитоване организације, 12. у складу са чла-
ном 154 став 2 Закона основама система обра-
зовања и васпитања кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи (формулар је доступан на 
адреси: http: //www.mpn.gov.rs/ - ново на сајуту 
- формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања), 13. провера знања 
рада на рачунару за лица која конкуришу за 
радна места наставника предметне наставе 
обавиће се у просторијама школе кроз практич-
ну проверу, а вршиће је комисија образована 
од стране директора, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени телефон-
ским путем на број који су навели у пријави, 
или на други погодан начин (путем електорнске 
поште), о чему ће се сачинити белешка, уколи-
ко се кандидат не одазове провери знања рада 
на рачунару, сматраће се да је одустао од 
пријаве на конкурс, 14. извод из матичне књиге 
рођених достављају само кандидати код којих 
је дошло до промене у имену, односно презиме-
ну од датума дипломирања (односно стицања 
непоходно образовања до дана подношења 
пријаве на конкурс, 15. радна биографија (уко-
лико је лице већ радило) - пожељно. Изабрани 
кандидат је пре закључења уговора о раду у 
обавези да поднесе доказ да има психичку, 

физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (здравствено уверење). Сви 
докази уз пријаву прилажу се у оригиналу или 
у фотокопији која је оверена у општини или 
суду, односно код јавног бележника. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи све оне 
доказе о испуњености услова за пријем у радни 
однос чије се прилагање захтева конкурсом. 
Пријава на конкурс подноси се Конкурсној 
комисији Основне школе „Чех Карољ” Ада и 
треба да буде разумљива да би се по њој могло 
поступати, и поред података који се траже у 
формулару за пријаву Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (назива и места 
установе које је расписала конкурс, радног мес-
та на које се конкурише, датума и места 
објављивања конкурса, датум истека рока за 
пријаву на конкурс, језика на коме се оставрује 
обарзовно-васпитни рад на радном месту на 
које се конкурише, имена и презиме кандидата, 
степен и врста образовања, претходног радног 
искуство у образовно-васпитној установи - 
године стажа), треба да садржи и: адресу под-
носиоца (место пребивалишта, поштански број, 
улицу и број), број телефона за контакт и 
имејл-адресу, својеручни потпис подносиоца. 
Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та подносе појединачне пријаве за свако радно 
место на које конкуришу. Уредном пријавом на 
конкурс сматра се пријава која садржи све горе 
наведено. Рок за пријављивање на конкурс је 
10 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Ако 
последњи дан рока пада у недељу или на дан 
државног празника или неки други дан када 
школа не ради, рок истиче истеком првог 
наредног радног дана. Благовременом пријавом 
на конкурс сматра се пријава која је непосредно 
предата школи пре истека рока утврђеног у 
конкурсу или је пре истека тог рока предата 
пошти у облику препоручене пошиљке. Након 
истека рока за достављање пријава није могуће 
достављање доказа о испуњености услова. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
директор, а која утврђује благовременост и пот-
пуност пријава на конкурс и испуњеност закон-
ских услова за пријем у радни однос кандидата 
у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава и, на основу увида у конкурсни 
материјал, од кандидата који су поднели благо-
времене и потпуне пријаве и испуњавају све 
законске услове за пријем у радни однос бира 
кандидате који улазе у ужи избор за пријем у 
радни однос. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од осам дана од дана састављања 
ужег избора кандидата упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, а потом с канди-
датима са листе обавља разговор. Разговор са 
кандидатима обавиће се у просторијама школе, 
с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени телефонским путем на број 
који су навели у пријави или на други погодан 
начин (путем електорнске поште), о чему ће се 
сачинити и белешка, а уколико се кандидат не 
одазове позиву, сматраће се да је одустао од 
пријаве на конкурс. Циљ разговора после пси-
холошке процене јесте додатно процењивање 
спремности кандидата за обављање послова за 
које је конкурисао. После обављеног разговора 
Конкурсна комисија доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Решење о избо-
ру кандидата доставља се свим кандидатима, 
односно учесницима конкурса. Кандидат неза-
довољан решењем о изабраном кандидату 

може да поднесе жалбу директору, у року од 
осам дана од дана достављања решења Кон-
курсне комисије. Директор о жалби одлучује у 
року од осам дана од дана подношења. По 
коначности решења о избору кандидата, дирек-
тор са изабраним кандидатом закључује уговор 
о раду. Пре закључивања уговора о раду, иза-
брани кандидат је дужан да достави доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима. Шко-
ла задржава право распореда запосленог по 
радним јединицама у местима рада у Ади, Утри-
нама и Оборњачи, а према потребама организа-
ције рада у школи. Пријаве са потребном доку-
ментацијом о испуњавању наведених услова 
слати поштом на адресу: Основна школа „Чех 
Карољ” Ада, 24430 Ада, Трг ослобођења 19, са 
назнаком „За конкурс” или предати лично у 
секретаријату школе, сваког радног дана од 
8.00 до 12.00 часова. Неуредне, неблаговреме-
не или непотпуне пријаве, као и пријаве чије 
фотокопије докумената нису оверене од стране 
надлежног органа, неће бити узете у разма-
трање. Напомена: сви изрази којима се означа-
вају лица у овом конкурсу односе се подједнако 
на лица мушког и женског пола, без обрзира на 
то у којем су граматичком роду изражени. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона: 024/852-534.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОШ „СТАЈА МАРКОВИЋ”
Штрпце

1. Наставник ликовне културе
са 62% норме, за рад у матичној школи 

у Штрпцу

2. Наставник историје
на одређено време, за рад  

у матичној школи у Штрпцу и 
издвојеном одељењу у Горњој Битињи

УСЛОВИ: 1) на основу чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 
6/20), кандидат треба да има образовање сте-
чено на студијама другог степена: мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области из одговарајућег предмета, односно 
групе предмета, образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; одго-
варајући степен стручне спреме, одређеног 
занимања према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сасрадника 
у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 
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 кривично дело примање и давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне болести, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међунардним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да је држављанин Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (достављају кан-
дидати који образовање нису стекли на српском 
језику). Кандидати попуњавају пријавни фор-
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мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз пријаву кандидати подносе следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе или 
уверење о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци, или 
оверену фотокопију; извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену фотокопију; 
уверење из основог суда, уверење из МУП-а, 
лекарско уверење, доказ о познавању српског 
језика (само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику). Кандидати који су 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве Конкурсна комисија неће узети у раз-
матрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве на кон-
курс са потребном документацијом и одштам-
паним формуларом се достављају школи на 
адресу: ОШ „Стаја Марковић”, 38236 Штрпце. 
Све информације се могу добити на телефон: 
0290/70-910.

КРАГУЈЕВАЦ

ПУ „НАДА НАУМОВИЋ”
34000 Крагујевац,  

Првослава Стојановића 10, локал 7
тел. 034/335-074, 034/332-706

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове предвиђене чла-
ном 139 и чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020): има одго-
варајуће високо образовање прописано чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020); има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад. Одговарајуће високо образовање 
је стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: на сту-
дијама другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука Лице из ове тач-
ке мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године., изу-
зетно, наставник и васпитач јесте лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 

односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Дужност директора предш-
колске установе може да обавља лице које има: 
образовање из чл. 140 ст. 1. и 2. овог закона за 
васпитача или стручног сарадника, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање 8 година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања. Дуж-
ност директора предшколске установе може да 
обавља и лице које има: одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 овог закона за вас-
питача, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања. Кандидат треба да има 
положен испит за директора (лиценца за дирек-
тора). Изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дужност. 
Директор се бира на период од 4 године. 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар треба 
да достави: биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и прегледом програма рада 
установе (предлог програма рада треба да буде 
јасан, кратак, сачињен фонтом Ариал, величина 
12 и не дужи од две стране А4 формата); ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за лиценцу; 
доказ о обуци и положеном испиту за дирек-
тора установе; пријава која не садржи доказ о 
положеној обуци и испиту за директора неће се 
сматрати непотпуном, те ће изабрани кандидат 
бити у обавези да положи испит за директора у 
законском року; доказ о знању српског језика 
(достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику, у 
том случају кандидат доставља писани доказ 
да је положио српски језик по програму висо-
кошколске установе-оригинал или оверену 
фотокопију); доказ о радном стажу - најмање 
8 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, сходно члану 140 став 1 и 2 и нај-
мање 10 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања, сходно члану 140 став 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласника РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20); доказ да 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 
насиља у породици, одузимања 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 човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење МУП-а, 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија), уверење о држављанству Републи-
ке 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 има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља кандидат пре 
закључења уговора о раду (оригинал или ове-
рена фотокопија лекарског уверења које издаје 
надлежна здравствена установа, не старије од 
6 месеци); доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата - извештај 
просветног саветника (ако га кандидат посе-

дује доставља оверену фотокопију); уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претход-
но обављало дужност директора предшколске 
установе, дужно је да достави резултате струч-
но-педагошког надзора предшколске установе и 
оцену спољашњег вредновања (оверену фото-
копију). Кандидат који се пријављује на радно 
место директора попуњава пријавни форму-
лар (образац на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, доставља 
установи. Пријава на конкурс обавезно садржи 
податке о кандидату (име, презиме, адреса 
пребивалишта, контакт телефон). Пријава са 
потребном докуметацијом подноси се лично или 
поштом препорученом пошиљком, у затвореној 
коверти, са назнаком: „Конкурс за директора 
предшколске установе” на адресу: „ПУ „Нада 
Наумовић”, Првослава Стојановића 10, локал 7, 
34000 Крагујевац. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији НЗС „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узимати у разматрање. 
Ближа обавештења се могу добити сваког рад-
ног дана у периоду од 08.00 до 14.00 часова, на 
бројеве телефона: 034/335-074 и 034/332-706.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
34240 Кнић

тел. 034/510-118

Наставник хемије
са 20% радне норме, на одређено време 

до истека мандата директора школе

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 и 
2/2020) за тражено радно место, односно да 
кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са 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 на: 
1) 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 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 пред-
мета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и 
лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. 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 
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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. 

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 или уверења о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци; извода из матичне књиге рођених; 
доказ да кандидат поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима 
(на проверу психофизичке способности школа 
упућује кандидате који су ушли у ужи избор 
у надлежну Националну службу за запошља-
вање). 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 заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом утврђено дискиминаторно понашање, 
прибавља кандидат из извода из казнене еви-
денције код Министарства унутрашњих посло-
ва надлежне полицијске управе (не старије од 
6 месеци). Потребну документацију заједно са 
попуњеним пријавним формуларом доставити 
школи лично или на адресу: ОШ „Вук Караџић”, 
34240 Кнић, са назнаком: „Конкурс за наставни-
ка хемије”. Ближе информације могу се добити 
од секретара школе, на број телефона: 034/510-
118, сваког радног дана у периоду од 8.00 до 
14.00 часова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, као и фотокопије докумената које нису 
оверене, неће се разматрати. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања огласа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЦВЕТИЋ” КНИЋ

34240 Кнић
тел. 034/510-978

Васпитач
за рад у Книћу
2 извршиоца

Васпитач
за рад у припремно предшколској 

групи издвојеног одељења у Топоници, 
на одређено време до повратка 
привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено 
лице под условима прописаним чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19 и 6/20) и ако: има одговарајуће образо-
вање: стечено образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или мастер струковне 
студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање 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; на 
студијама првог степена (основне академске, 

односно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, у скла-
ду са чл. 140 и 141 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања; има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђивано 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 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 језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад; 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 и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова (сма-
тра се да васпитач који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је 
положио испит за лиценцу има наведено обра-
зовање); обавеза полагања испита за лиценцу. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс која се преузима 
са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и доказа о испуњавању услова 
(оверена копија или препис дипломе, докази о 
неосуђиваности и држављанство РС), кандидат 
треба да достави кратку биографију и извод из 
матичне књиге рођених. Копије морају бити ове-
рене и не старије од 6 месеци. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о 
раду. Пријаве на конкурс са потребним доказима 
о испуњавању услова подносе се искључиво на 
адресу: Предшколска установа „Цветић”, 34240 
Кнић, са назнаком: „Пријава на конкурс за васпи-
тача”, са наводима за које радно место се конку-
рише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Установа нема обавезу да канди-
датима врати приложену документацију. Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа у јавном гласилу Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Ближе 
информације се могу добити на тел. 034/510-978, 
радно време установе је радним данима: поне-
дељак-петак, од 07.00 до 15.00 часова. 

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ЖИВАДИНКА ДИВАЦ”

34000 Крагујевац, Краља Милутина бб
тел. 034/323-421

Оглас објављен 26.02.2020. године у публика-
цији „Послови” бр. 870, поништава се за радно 
место: спремачица.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Сарадник у звање самостални 
уметнички сарадник за ужу 
уметничку област Клавир  
(за рад са соло певачима)

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије 
(или њима еквивалентне четворогодишње сту-
дије према раније важећем закону) или виши 
нивои студија са просечном оценом најмање 8 

на свим нивоима студија, изузетна остварења 
у пољу уметности, која су од значаја за раз-
вој културе и уметности, значајна признања за 
уметнички рад, изузетна способност за уметнич-
ку сарадњу и наставни рад и најмање четири 
године рада у звању вишег уметничког сарад-
ника. Непостојање сметње из чл. 72 став 4 Зако-
на о високом образовању и остали обавезни, 
изборни, општи и посебни услови предвиђени су 
чл. 82 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. II-01-400/5 од 07.05.2019. године), Одлуком 
о изменама и допунама Статута Универзитета у 
Крагујевцу III (бр. II-01-564/3 од 28. 6. 2019), 
Одлуком о изменама и допунама Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу IV (бр. II-01-359/3 од 
05.06.2020. године), Правилником о научним, 
уметничким и стручним областима Универзитета 
у Крагујевцу (бр. III-01-342/23 од 28.05.2020), 
чл. 143 Статута Филолошко-уметничког факул-
тета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25. 10. 2019 
- пречишћен текст), Правилником о избору 
сарадника на Одсеку за музичку уметност (бр. 
01-1055 од 03.06.2020. године) - www.filum.
kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универ-
зитета у Крагујевцу. Документа која је потреб-
но доставити на наведене конкурсе: пријава на 
конкурс; биографија и стручна биографија; ове-
рене копије диплома свих нивоа студија; извод 
из књиге рођених (оверена копија); фотокопија 
личне карте и очитана лична карта; потврда 
надлежног органа (полицијске управе) да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела пред-
виђена чланом 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању (оригинал или оверена копија); потврда 
о раду у звању вишег уметничког сарадника 
(најмање четири године); потврда Комисије за 
обезбеђење и унапређење квалитета о педа-
гошком раду (за кандидате који су у радном 
односу на ФИЛУМ-у); за кандидате који се први 
пут бирају у звање на Филолошко-уметнич-
ком-факултету овавезна је аудиција. Кандидат 
прилаже документацију прописану конкурсом са 
доказима о испуспуњености услова уз попуње-
ни образац који је саставни део Правилника за 
избор сарадника на Одсеку за музичку уметност 
(бр. 01-1055 од 03.06.2020. године). Кандидат 
је у обавези да сву документацију и попуњен 
образац досатви у штампаној и електронској 
форми (на компакт диску - CD-у), у три пример-
ка. Приликом доказивања биографских подата-
ка, 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 у 
једном примерку. Пријава кандидата уз коју није 
приложена 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.

Сарадник у звање сарадник у 
настави за ужу уметничку област 

Графика и графичке технике
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских студија 
који је основне студије завршио са укупном 
просечном оценом најмање 8 и који је у току 
студија показао смисао за наставни и уметнич-
ки рад и који познаје један од светских језика. 
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Наука и образовање

Непостојање сметње из чл. 72 став 4 Зако-
на о високом образовању и остали обавезни, 
изборни, општи и посебни услови предвиђе-
ни су чл. 82 и чл. 83 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-3 
др. закон, 73/18, 67/2019 и 6/2020 - др. зако-
ни), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. II-01/265/2 од 03.04.2018. 
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. II-01-400/5 од 07.05.2019. 
године), Одлуком о изменама и допунама Стату-
та Универзитета у Крагујевцу III (бр. II-01-564/3 
од 28.06.2019), Одлуком о изменама и допунама 
Статута Универзитета у Крагујевцу IV (бр. II-01-
359/3 од 05.06.2020), Правилником о научним, 
уметничким и стручним областима Универзитета 
у Крагујевцу (бр. III-01-342/23 од 28.05.2020), 
чл. 140 Статута Филолошко-уметничког факул-
тета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25. 10. 2019 
- пречишћен текст), Правилником о избору 
сарадника на Одсеку за примењену и ликовну 
уметност (бр. 01-712/1 од 06.03.2020. године) 
- www.filum.kg.ac.rs, Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) и дру-
гим актима Факултета и Универзитета у Кра-
гујевцу. Документа која је потребно доставити 
на наведене конкурсе: пријава на конкурс; био-
графија и стручна биографија; оверене копије 
диплома свих нивоа студија; извод из књиге 
рођених (оверена копија); фотокопија личне 
карте и очитана лична карта; потврда надлеж-
ног органа (полицијске управе) да кандидат 
није осуђиван за кривична дела предвиђена 
чланом 72 став 4 Закона о високом образо-
вању (оригинал или оверена копија); радови 
из уже уметничке области (оригинални радови 
или репродукције оригиналних радова); доку-
мента којима се потврђује познавање једног 
од светских језика (додатак дипломи, потврда 
са факултета или сертификат); потврда Коми-
сије за обезбеђење и унапређење квалитета о 
педагошком раду (за кандидате који су у рад-
ном односу на ФИЛУМ-у). Кандидат прилаже 
документацију прописану конкурсом са дока-
зима о испуњености услова уз попуњен обра-
зац који је саставни део Правилника за избор 
сарадника на Одсеку за примењену и ликовну 
уметност (бр. 01-712 од 06.03.2020. године). 
Кандидат је у обавези да сву документацију и 
попуњен образац достави у штампаној и елек-
тронској форми (на компакт диску - CD-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 у једном примерку. Пријава кандидата 
уз коју није приложена комплетна документа-
ција сматраће се некомплетном и неће се разма-
трати од стране комисије. Сва документација и 
радови достављају се Служби за опште и правне 
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке 
гимназије или поштом на адресу: Филолош-
ко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 
34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса.

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА „ТОЗА ДРАГОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 25
тел. 034/6333-237

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада - женски фризер

са непуном нормом 85%
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 Закона о раду („Службени глас-
ник 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 образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - 
др. закон, 10/19 и 6/20), односно да: има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 141 
став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
- др. закон, 10/19 и 6/20) и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада Личне 
услуге („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 16/2015). Практична настава са техноло-
гијом рада: за образовни профил женски фри-
зер: лице са стеченим високим образовањем и 
претходно завршеном специјализацијом; креа-
тор женских фризура; лице са завршеним сту-
дијама на вишој школи, са претходно завршеном 
специјализацијом - креатор женских фризура; 
креатор женских фризура; лице са завршеним 
мастер академским студијама, претходно поло-
жен специјалистички, односно мајсторски испит 
и радним искуством у струци у трајању од нај-
мање пет година; лице са завршеним основ-
ним академским студијама, претходно положен 
специјалистички, односно мајсторски испит и 
радним искуством у струци у трајању од нај-
мање пет година; лице са завршеним основним 
струковним студијама, претходно положен спе-
цијалистички, односно мајсторски испит и рад-
ним искуством у струци у трајању од најмање 
пет година. Лице које се пријави на конкурс 
мора имати претходно стечено средње образо-
вање за образовни профил: женски фризер; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривича дела 
примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи, и 
то: доказ о одговарајућем образовању (дипло-
му); доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или 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 њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - уверење из МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них - са холограмом; уверење о држављанству 
Републике Србије - не старије од 6 месеци; доказ 
о познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српс-
ком 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 учени-
цима (лекарско уверење) кандидат прилаже пре 
закључења уговора о раду. Докази који се при-
лажу морају бити у оригиналу или оверени пре-
писи/фотокопије. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија формирана 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 приме-
ном 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 назначи-
ти када и где је извршена. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве 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 кандидати-
ма и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће 
се у просторијама школе, о чему ће кандидати 
бити накнадно обавештени. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве слати на горе наведену адре-
су, са назнаком „Пријава на конкурс”. Пријаве се 
подносе непосредно у секретаријату школе или 
препорученом поштом на адресу: ТУШ „Тоза 
Драговић”, Саве Ковачевића 25, 34000 Крагује-
вац. Додатне информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона: 
034/6333-237.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

КРУШЕВАЦ

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-
МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА 
37000 Крушевац, Балканска 18

1. Наставник вештина за ужу 
научно-стручну област Интегративна 

здравствена и социјална заштита
на одређено време од 5 година

3 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образовање првог сте-
пена из области здравствене неге, објављени 
стручни радови и способност за наставни рад.

2. Наставник вештина за ужу 
научно-стручну област Интегративна 

здравствена и социјална заштита
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечено високо образовање првог сте-
пена и специјализација из области здравствене 
неге, објављени стручни радови и способност 
за наставни рад.

3. Предавач за ужу научно-стручну 
област Физикална медицина и 

рехабилитација
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечено високо образовање првог сте-
пена, медицински факултет и специјализација 
из области физикалне медицине и рехабилита-
ције, објављени стручни радови и способност 
за наставни рад.

4. Виши предавач за ужу научно-
стручну област Јавно здравље
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечено високо образовање првог 
степена, мастер академске студије здравстве-
не неге и стечен научни назив доктор наука 
у области јавно здравље, објављени стручни 
радови и способност за наставни рад.

5. Виши предавач за ужу наставно-
стручну област Физикална медицина 

и рехабилитација
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образовање првог 
степена, стечен научни назив доктора наука 
у области физикална медицина и рехабилита-
ција, објављени стручни радови и способност 
за наставни рад.

6. Виши предавач за ужу научно-
стручну област Хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечено високо образовање првог 
степена, стечани научни назив доктора наука 
у области хемија, објављени стручни радови и 
способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Лица која подносе пријаву на конкурс 
за избор у звање морају приложити и следећу 
документацију: кратку животну и радну биогра-
фију; фотокопије диплома свих нивоа студија; 
очитану личну карту; за педагошку и наставну 
праксу (ако је кандидат остварио на високош-
колској установи), резултати анкета: студената, 
наставника и сарадника и доказ о усавршавању 
педагошких активности у извођењу наставе 
или позитивна оцена приступног предавања 
(за кандидате који немају педагошко иску-

ство); референце: научни или стручни радови 
објављени у домаћим или међународним часо-
писима, уџбеници, збирке задатака, практику-
ми, патенти, софтверска решења, монографије, 
радови штампани у зборницима са стручних или 
научних скупова и др.; лиценце, стручни испи-
ти из уже стручне области за коју се бира и сл. 
Неблаговремене пријаве и пријаве без комплет-
не документације неће бити разматране. Прија-
ве слати на адресу: Академија васпитачко-ме-
дицинских струковних студија, Балканска 18, 
37000 Крушевац. (Оглас важи од 26.06.2020. 
године, када је објављен у листу „Политика”, и 
важи до 03.07.2020).

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” БЛАЖЕВО
37226 Блажево - Брус

Наставник математике
са 89% 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 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17 и 10/19) и то: 1) да има одгова-
рајуће образовање прописано Законом и Пра-
вилником којим се прописује степен и врста 
образовања наставника и стручног сарадника 
у основној школи; 2) да 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 и 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) 
да има држављанство републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
изнад наведених услова и то тачке 1, 3-5 су сас-
тавни део пријаве на конкурс, а доказ за тачку 
2) прибавља се пре закључења уговора.

ОСТАЛО: Наставник, у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, 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 нау-
чне, односно стручне области за дговарајући 
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. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачке (1) 
одељка „ОСТАЛО” мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа. Кандидати 

попуњавају 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.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
37000 Крушевац, Блаже Думовића 66

Оглас објављен у публикацији „Послови” број 
871 од 04.03.2020. године поништава се у 
целости.

ЛЕСКОВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
ОДРАСЛИХ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/215-771

Огласи објављени у листу „Послови” бр. 885 од 
10.06.2020. године, за радна места: наставник 
српског језика, за 71,20% радног времена, за 
рад у издвојеним одељењима у Лебану и Бој-
нику (стр. 97) и наставник разредне наставе 
на одређено време преко 60 дана, до повратка 
запосленог са функције директора школе, а нај-
дуже до истека мандата, за рад у територијал-
но издвојеном одељењу у Бојнику (стр. 98), 
поништавају се у целости.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
ОДРАСЛИХ „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 чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма 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 
високо образовање: 1) на студијама другог 
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 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-
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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 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 књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Филологија, моду-
ли: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност), професор српскохватског јези-
ка и књижвности, мастер филолог из области 
филолошких наука, професор југословенске 
књижевности и српског језика. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима Српски језик и 
књижевност, Српска књијжевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са компаратистиком, 
Српска филологија: српски језик и књижев-
ност, Србистика; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 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 човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик, односно да је стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику или 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе; да 
има савладан програм обуке за оспособљавање 
директора, наставника, стручног сарадника и 
андрагошког асистента за рад са одраслима 
- Интегрални програм обуке за остваривање 
програма функционалног основног образо-

вања одраслих - Модул 1. Основне андрагошке 
вештине и Модул 2 - Обука наставника за ост-
варивање наставног плана и програма ФООО 
- српски језик (изабрани кандидат који нема 
савладан програм обуке биће дужан да савлада 
програм у законском року). Потребна докумен-
та која кандидат треба да приложи уз пријаву: 
одштампан попуњен пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; 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, адресу становања, место рођења, 
девојачко презиме и контакт телефон); дипло-
ма о стеченом одговарајућем образовању, 
оригинал или оверена фотокопија; уверење 
надлежног МУП-а којим кандидат доказује да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
да није утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија, на старије 
од дана објављивања конкурса); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци, оригинал или оверена фото-
копија); доказ да је стекао образовање на срп-
ском језику или је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (диплома издата на српском језику 
која се прилаже као доказ сматра се доказом 
о знању српског језика); кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, знање 
српског језика доказују потврдом одговарајуће 
високошколске установе да су положили испит 
из српског језика (оригинал или оверена фото-
копија); извод из матичне књиге рођених на 
трајно важећем обрасцу (оригинал или овере-
на фотокопија); доказ о савладаном програму 
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 плана 
и програма ФООО - српски језик - оригинал или 
оверена фотокопија (пријава која не садржи 
наведени документ неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат биће у обавези да у 
законском року савлада програм обуке); доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности (лекарско уверење) за рад са децом и 
ученицима се доставља пре закључења угово-
ра 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.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
ОДРАСЛИХ „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 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 треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене одред-
бама члана 139 и 140 Закона о основама систе-
ма 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 - Просветни гласник 
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17 и 13/18) и то: професор разредне наставе, 
професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском шко-
лом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипло-
мирани учитељ - мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу; 
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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик, односно да је стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику или 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе; да 
има савладан програм обуке за оспособљавање 
директора, наставника, стручног сарадника и 
андрагошког асистента за рад са одраслима 
- Интегрални програм обуке за остваривање 
програма функционалног основног образо-
вања одраслих - Модул 1. Основне андрагошке 
вештине и Модул 2 - Обука наставника за ост-
варивање наставног плана и програма ФООО 
- српски језик и математика у I циклусу (изабра-
ни кандидат који нема савладан програм обуке 
биће дужан да савлада програм у законском 
року). Потребна документа која кандидат треба 
да приложи уз пријаву: попуњен пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; 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, адресу становања, место 
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рођења, девојачко презиме и контакт теле-
фон); диплома о стеченом одговарајућем обра-
зовању, оригинал или оверена фотокопија; уве-
рење надлежног МУП-а којим кандидат доказује 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1. тачка 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и да није утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија, 
на старије од дана објављивања 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 високошкол-
ске установе (диплома издата на српском језику 
која се прилаже као доказ сматра се доказом 
о знању српског језика). Кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, знање 
српског језика доказују потврдом одговарајуће 
високошколске установе да су положили испит 
из српског језика (оригинал или оверена фото-
копија); извод из матичне књиге рођених на 
трајно важећем обрасцу (оригинал или овере-
на фотокопија); доказ о савладаном програму 
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 плана 
и програма ФООО - српски језик и математика 
за I циклус - 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). Фото-
копије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. 
Сви изрази, појмови, именице и глаголи који 
су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола. Пријаву са доказима о испуњености 
услова конкурса доставити лично школи, рад-
ним даном од 09.00 до 12.00 часова или препо-
рученом пошиљком на адресу школе, са назна-
ком „Конкурс за наставника разредне наставе”. 
Пријаве са достављеном документацијом се 
не враћају и задржавају се у архиви школе. 
Пријављени кандидати писмено ће бити оба-
вештени о избору кандидата, у складу са зако-
ном. Све информације о конкурсу могу се доби-
ти лично у школи или на телефон: 016/215-771.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”

16000 Лесковац, Саве Ковачевића 69
тел. 016/212-980 

Оглас објављен у листу „Послови” број 882 од 
20.05.2020. године, поништава се у целости.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ МЕТАЛАЦ”
16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб

тел. 016/234-612

Наставник машинске групе предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 140 став 1), члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 и 
6/20) и Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Машинство и обрада метала („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, број 3/2017, 
8/2017, 4/2018, 18/2018, 9/2019 и 2/2020); да 
има одговарајуће високо образовање.

Наставник електротехничке групе 
предмета

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из 
члана 140 став 1), члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и 
Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Електротех-
ника („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 8/2017, 4/2018, 13/2018 и 2/2020); да 
има одговарајуће образовање.

Чистачица

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20); да има основно 
образовање - први степен стручности.

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 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 има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик. Кандидати уз пријавни формулар за 
конкурс, који се преузима на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и краћу биографију, дос-
тављају школи потребну документацију: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми као доказ да имају одговарајуће образо-
вање или уверење о стеченом образовању (ако 
диплома није уручена), не старије од 6 месеци; 
кандидати који су високо образовање стекли 
након 10. септембра 2005. године подносе 
оверену фотокопију дипломе основних и мас-
тер студија; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству као доказ да имају држављан-
ство Републике Србије (не старије од 6 месеци 
у односу на дан истека конкурса); уверење из 
казнене евиденције МУП-а да нема осуде (не 
старије од 6 месеци у односу на дан истека кон-
курса); доказ о знању српског језика, осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику или су положили испит из српског 
језика по програму одговарајуће школске уста-

нове; лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор у 
складу са Законом. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
буду испуњавали услове конкурса и изабрани 
у ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну психофизичких способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање, у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава. 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 децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе из претходног става 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, на горе наведену адре-
су школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Достављена доку-
мента се неће вратити. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
путем телефона: 016/234-612.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ МЕТАЛАЦ”
16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб

тел. 016/234-612

Наставник физике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139, члана 140 став 1) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 и 
6/20) и Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, број 8/15, 
11/16, 13/16, 2/17, 13/18, 7/19 и 2/20); да има 
одговарајуће високо образовање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или 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; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар за 
конкурс, који се преузима на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, и краћу биографију, дос-
тављају школи потребну документацију: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми као доказ да имају одговарајуће образо-
вање или уверење о стеченом образовању (ако 
диплома није уручена), не старије од 6 месеци; 
кандидати који су високо образовање стекли 
након 10. септембра 2005. године подносе 
оверену фотокопију дипломе основних и мас-
тер студија; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству као доказ да имају држављан-
ство Републике Србије (не старије од 6 месеци 
у односу на дан истека конкурса); уверење из 
казнене евиденције МУП-а да нема осуде (не 
старије од 6 месеци у односу на дан истека кон-
курса); доказ о знању српског језика, осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику или су положили испит из српског 
језика по програму одговарајуће школске уста-
нове; лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученици-
ма, подноси се пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор у 
складу са Законом. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
буду испуњавали услове конкурса и изабрани 
у ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну психофизичких способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање, у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава. 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 децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе из претходног става 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, на горе наведену адре-
су школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Достављена доку-
мента се неће вратити. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
путем телефона: 016/234-612.

ЛОЗНИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ”

15313 Бела Црква 
тел. 015/591-003

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве предвиђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/20), односно: да испуња-
ва услове предвиђене чл. 140-142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
да у погледу стручне спреме испуњава усло-
ве у складу са Правилником о степену 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 и 2/20), односно да 
је 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: 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 или злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да је државља-
нин Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, као 
и да се против њега не води истрага ни кривич-
ни поступак. Кандидати уз пријавни формулар 
прилажу: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању (кандидат који је стекао одго-
варајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године, доставља и оверену фотокопију 
дипломе о завршеним студијама првог степе-
на), уверење или потврду о неосуђиваности за 
горе наведена кривична дела и да није утврђе-
но дискриминаторно понашање, које издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 
месеци); 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 устано-
ви, у складу са Европским системом преноса 
бодова (оригинал или оверена копија потвр-
де - уверења високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испи-
тима из психологије и педагогије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу). За оне који 
не поседују ово образовање, Закон о основама 
система образовања и васпитања у чл. 142 ст. 
2 предвиђа да ово образовање обавезно стекну 
у року од једне, највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; потврду или уверење да 
се против кандидата не води истрага ни кри-
вични поступак издата од стране надлежног 
суда (не старије од 6 месеци); оригинал извод 
из матичне књиге рођених, оригинал уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци), 
кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику, достављају и доказ да познају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 

- оверена фотокопија дипломе или уверења о 
стеченом средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оверена фотоко-
пија уверења, односно потврде о положеном 
испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, биографија. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичном интернет сајту Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампан формулар уз наведену документа-
цију достављају на адресу: ОШ „Жикица Јова-
новић Шпанац”, Бела Црква, 15313 Бела Црква, 
у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”, са назнаком за 
које радно место се пријављују. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Све додатне информације о конкурсу 
могу се добити у секретаријату школе на број: 
015/591-003.

Секретар школе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене чл. 132 и 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/20), односно: да имају одго-
варајуће образовање из области правних наука 
у складу са чланом 140 ст. 1. ЗОСОВ-а; 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 три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање 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 дискриминаторно понашање; да 
су држављани Републике Србије; да знају срп-
ски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, као и да се против њих не води 
истрага ни кривични поступак. Кандидати уз 
пријавни формулар прилажу: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању (кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образовање 
по прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о завршеним студија-
ма првог степена), уверење или потврду о нео-
суђиваности за горе наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци); потврду или уверење да 
се против кандидата не води истрага ни кри-
вични поступак, издато од стране надлежног 
суда (не старије од 6 месеци); оригинал извод 
из матичне књиге рођених, оригинал уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци), 
кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику, достављају и доказ да познају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- оверена фотокопија дипломе или уверења о 
стеченом средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оверена фотоко-
пија уверења, односно потврде о положеном 
испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; биографија. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичном интернет сајту Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
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и одштампан формулар уз наведену документа-
цију достављају на адресу: ОШ „Жикица Јова-
новић Шпанац”, Бела Црква, 15313 Бела Црква, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”, са назнаком за које 
радно место се пријављују. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор, 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. Све додат-
не информације о конкурсу могу се добити у 
секретаријату школе на број 015/591-003.

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
15320 Љубовија, Дринска бб

тел. 015/561-773
e-mail: vkaradzic@ptt.rs

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду, треба да испуња-
ва услове из чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, број 88/2017 и 27/2018, 10/2019, 6/20 
- др. закони). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Економија, 
право и администрација („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, број 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
1/2019 и 9/2019). Кандидат мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и медотичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који нема образовање из члана 142 ст. 
1 обавезан је да ово образовање стекене у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу, сходно члану 142 ст. 2 Закона: 
професор математике; дипломирани матема-
тичар; дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене; дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику; дипломира-
ни математичар - информатичар; дипломирани 
математичар - професор математике; дипломи-
рани математичар за математику економије; про-
фесор математике и рачунарства; дипломирани 
математичар - астроном; дипломирани математи-
чар - теоријска математика; дипломирани мате-
матичар - примењена математика; дипломира-
ни инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом основи геометрије); професор мате-
матике - теоријско усмерење; професор матема-
тике - теоријски смер мастер математичар; мас-
тер професор математике. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење не старије од 6 месе-
ци подноси се пре закључења уговора о раду); 
држављанство Републике Србије; да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/20); 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 кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик. Кандидати попуњавају 
формулар за пријаву на конкурс на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и одштампан, заједно 
са потребном документацијом о испуњености 
услова достављају школи. Уз пријавни форму-
лар и кратку биографију кандидати подносе и 
одговарајућу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању (оверену фотокопију дипломе о завршеном 
факултету - кандидати који су завршили основне 
студије од најмање четири године по прописи-
ма који су уређивали виоко образовање до 10. 
септембра 2005. године) или оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним основним академским 
студијама првог степена и дипломе о завршеним 
студијама другог степена - за кандидате који су 
завршили студије по прописима који су уређива-
ли високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године); оригинал или оверена фотокопија 
потврде - уверења одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
уверење о држављанству (не стрије од 6 месе-
ци) - оригинал или оверена фотокопија; извод 
из матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рена фотокопија; оригинал или оверену фото-
копију уверења о неосуђиваности за горе наве-
дена кривична дела; кандидат који није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је 
претходна психолошка процена способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национал-
на служба за запошљавање. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не 
старије од 6 месеци. Сва документа се прилажу у 
оригиналу или овереним фотокопијама. Пријава 
на конкурс треба да садржи актуелни број фикс-
ног или мобилног телефона и тачну адресу пре-
бивалишта. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Текст огласа 
ће садржати све услове за избор кандидата про-
писане Законом о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 
27/2018, 10/2019, 6/20 - др. закони), Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 
7/2019) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада економија, право и администрација („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 16/2015, 
11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019). Кандидати су у 
обавези да попуне пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним и попуње-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Пријаве са доказима слати у затвореним ковер-
тама на адресу: Средња школа „Вук Караџић” 
Љубовија, Дринска бб, 15320 Љубовија, са наз-
наком: „За конкурс наставник математике - не 
отварај”. Контакт телефон: 015/561-773, секретар 
школе. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

НИШ

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

тел. 018/529-701

Наставник за ужу научну област 
Хемијске опасности у радној и 

животној средини
у звању редовни професор на 

неодређено време или ванредни 
професор на одређено време 

УСЛОВИ: Услови су предвиђени Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета у 
Нишу, Правилником о поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника и Бли-
жим критеријумима за избор у звања наставни-
ка Универзитета у Нишу у пољу Техничко-тех-
нолошких наука и Статутом Факултета заштите 
на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву 
са биографијом, попуњени образац о испуње-
ности услова за избор у звање наставника (за 
попуњавање обрасца обратити се факултету), 
оверену фотокопију дипломе о високом обра-
зовању, оверену фотокопију дипломе о науч-
ном степену доктора наука, списак научних и 
стручних радова и саме радове на горенаведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ГИМНАЗИЈА „9. МАЈ”
18000 Ниш, Јеронимова 18

тел. 018/4151-211

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање из чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Сл. гласник РС - Просаветни гласник”, 
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/2020 и 3/2020) и то: професор, однос-
но дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност; професор немачког језика и књи-
жевности и италијанског језика; мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Немачки језик и књижевност); 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет, односно 
профил Немачки језик и књижевност); мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање из Правилника о организацији и 
систематизацији послова Гимназије „9. мај”, и 
то: лице са завршеном средњом школом, однос-
но IV степеном стручне спреме.

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора 
школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање из чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Сл. гласник РС - Просаветни гласник”, 
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
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7/2019, 2/2020 и 3/2020) и то: професор физич-
ког васпитања; дипломирани педагог физичке 
културе; професор физичке културе; професор 
физичког васпитања-дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране; професор физичког 
васпитања-дипломирани организатор спортске 
рекреације; професор физичког васпитања-ди-
пломирани кинезитерапеут; дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта-мас-
тер; дипломирани професор физичког васпи-
тања кинезитерапије-мастер; мастер професор 
физичког васпитања и спорта; мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије; мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).

ОСТАЛО: Сви кандидати морају испуњава-
ти услове за рад на радном месту прописане 
одредбом чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то да: имају одго-
варајуће образовање; имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; нису осуђивани 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; имају 
држављанство Републике Србије; знају срп-
ски језик. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се може преузети са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, и уз попуње-
ни пријавни формулар прилажу и: потписану 
биографију; оригинал/оверену копију доказа 
о стеченој стручној спреми; оригинал/оверену 
копију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци); оригинал/оверену копију уверења о 
неосуђиваности (уверење из МУП-а, не старије 
од 6 месеци); оригинал/оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци). Лекарско уверење подноси избра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду, а 
доказ о знању језика се доставља само уколи-
ко образовање није стечено на српском јези-
ку. Фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа неће се узимати 
у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за достављање пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса, лично 
у канцеларији секретара школе или на горена-
ведену адресу.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ НИШ
18000 Ниш, Париске комуне бб

Домар - мајстор одржавања
на одређено време

УСЛОВИ: средње образовање, изузетно основно 
образовање. Уз потписану пријаву са кратком 
биографијом, кандидат треба да приложи: ори-
гинал/оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; оригинал/оверену фотокопију 
уверења о држављанству; оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; уверење о неосуђиваности за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање шест месеци или 
да није правноснажном пресудом осуђен за 
кривично дело против достојанства личности и 

морала. Пријаве се подносе у року од 10 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаве се могу доста-
вити лично или путем поште на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс”. Са кандида-
тима чије су пријаве благовремене, потпуне и 
разумљиве, уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који испуњавају услове за рад на 
оглашеном радном месту, обавиће се разговор 
у просторијама Регионалног центра за профе-
сионални развој запослених у образовању Ниш. 
Обавештење о избору кандидата биће објавље-
но на интернет страници Регионалног центра.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
18000 Ниш, Првомајска 6

Техничар за одржавање 
информационог система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање, 
односно одговарајући степен стручне спреме за 
рад на радном месту техничара за одржавање 
информационог система и технологија, завр-
шену средњу школу у подручју електротехника 
или друге уз одговарајуће искуство из области 
информационих технологија, IV степен стручне 
спреме; 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 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 да за њега 
није, у складу са законом, утвређено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Кандидат уз пријаву на конкурс треба да прило-
жи: одштампан пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства; пријаву на 
конкурс са краћом биографијом; оверену копију 
дипломе или уверења о завршеној средњој 
школи; уверење из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе о неосуђиваности за кри-
вична дела наведена чланом 139 став 1 тачка 
3 ЗОСОВ (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
копију); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену копију); 
доказ о знању српског језика (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику). Доказ о испуњености услова у погледу 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос, 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. У року од осам 
дана од дана добијања резултата психолошке 
процене за рад са децом и ученицима, коми-
сија 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. Пријаве 
доставити лично у секретаријат школе или сла-

ти препорученом пошиљком на горенаведе-
ну адресу. Рок за слање пријава је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Телефон за контакт: 018/523-543.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Сарадник у звању асистент  
за ужу научну област  

Производни системи и технологије

Сарадник у звању асистент  
за ужу научну област  

Математика и информатика

Сарадник у звању асистент  
за ужу научну област Мехатроника

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 конкур-
са прописани су чланом 84 став 1 и 2 Закона 
о високом образовању, чланом 177 став 1 и 2 
Статута Универзитета у Нишу, чланом 143 став 
1 и 2 Статута Машинског факултета у Нишу 
и чланом 4 Правилника о поступку стицања 
звања и заснивања радног односа сарадника 
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 из 
члана 82 став 1 Закона о високом образовању 
(сарадник у настави, асистент или асистент 
са докторатом), а учествују на овом конкурсу, 
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 о 
завршеном одговарајућем степену студија и 
уверење о статусу студента докторских академ-
ских студија); 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 горенаведену адресу. 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.
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА”

18000 Ниш, Гоце Делчева 2

Дефектолог - наставник  
разредне наставе

5 извршилаца

Наставник у продуженом боравку
у посебним условима

Наставник разредне наставе
у посебним условима

УСЛОВИ: Општи услови предвиђени Законом 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење). Посебни услови предвиђени чланом 
139 став 1 тачке 1) - 5), чланом 140 став 1 и 2 
чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019), Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и вас-
питача у основној школи за ученике са сметња-
ма у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, број 17/2018) и Правил-
ником о изменама и допуни Правилника о сте-
пену 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”, број 
6/2020).

Наставник практичне наставе у 
посебним условима, подручје рада 

Текстилство и кожарство, образовни 
профил ручни ткач

УСЛОВИ: Општи услови предвиђени Законом 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење). Посебни услови предвиђени чланом 
139 став 1 тачке 1) - 5), чланом 140 чланом 142 
став 1 и 4. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), Пра-
вилником 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, 24/2004, 10/2009, 2/2012 и 
11/2016).

Медицинска сестра - техничар
у посебним условима

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови предвиђени Законом 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење). Посебни услови предвиђени чла-
ном 139 став 1 тачке 1) - 5), Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020), и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Школи за 
основно и средње образовање „Царица Јелена” 
у Нишу, дел. број 02-106-01/19, од 20.08.2019. 
године - завршена средња медицинска школа.

Техничар за одржавање машина, 
инструмената и инсталација

са 94% радног времена

УСЛОВИ: Општи услови предвиђени Законом 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 

- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење). Посебни услови предвиђени чланом 
139 став 1 тачке 1) - 5), Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020), и Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у Школи за основно и 
средње образовање „Царица Јелена” у Нишу, 
дел. број 02-106-01/19, од 20.08.2019. године - 
завршена средња школа, четврти степен.

Чистачица
у посебним условима,  

са 76% радног времена

УСЛОВИ: Општи услови предвиђени Законом 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење). Посебни услови предвиђени чла-
ном 139 став 1 тачке 1) - 5), Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у Школи за 
основно и средње образовање „Царица Јелена” 
у Нишу, дел. број 02-106-01/19, од 20.08.2019. 
године - завршена основна школа.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава поред усло-
ва предвиђених Законом о раду и услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да има одговарајуће 
образовање; 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 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 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 остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1)-5) 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Доказ о испуње-
ности услова из тачака 1), 3), 4) и 5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Канди-
дати уз попуњени пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја подносе: доказ о 
држављанству Републике Србије (извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављанству); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, однос-
но сведочанство о завршеном основном обра-
зовању (за радно место чистачица у посебним 
условима); уверење о оспособљености за рад са 
ученицима са сметњама у развоју и инвалиди-
тетом (за наставно особље); уверење надлежне 
високошколске установе о образовању канди-
дата из психолошких, педагошких, и методич-
них 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 системом 
преноса бодова, односно о положеним испити-
ма из педагогије и психологије, односно овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (за настав-
но особље); доказ да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које му 

је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као ни за кривична 
дела: насиље у породици, одузимање 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и доказ да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); радну 
биографију (осим за лица која први пут засни-
вају радни однос, пожељно). Уколико учесник 
конкурса не достави доказ из тачке 4) 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 кан-
дидата 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 разго-
вора са кандидатима. Изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Пријаве достављати 
на горенаведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
или на број телефона: 018/560-848. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА  
„ДР МИЛЕНКО ХАЏИЋ”

18000 Ниш, Зетска 55

Наставник практичне наставе 
медицинске групе предмета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020): да имају одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада „Здравство и социјална зашти-
та („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
21/2015, 11/2016, 13/2018, 5/2019 и 2/2020), и 
то: виша медицинска сестра - техничар; виша 
медицинска сестра; струковна медицинска сес-
тра; организатор здравствене неге; специја-
листа струковна медицинска сестра; дипломи-
рана медицинска сестра; мастер медицинска 
сестра; виша медицинска сестра општег смера; 
виша медицинска сестра интернистичког сме-
ра; виша медицинска сестра хируршког сме-
ра; виши медицински техничар; дипломирани 
организатор здравствене неге; дипломирани 
организатор здравствене неге - мастер; мастер 
организатор здравствене неге. Лице из подтач-
ке (2) ове тачке треба да има претходно стече-
но средње образовање у подручју рада Здрав-
ство и социјална заштита.
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Наставник практичне наставе 
физиотерапеутске групе предмета

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020): да имају одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Здравство и социјална зашти-
та („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
21/2015, 11/2016, 13/2018, 5/2019 и 2/2020) и 
то: виши физиотерапеутски техничар; струков-
ни терапеут; струковни физиотерапеут; виши 
физиотерапеут; специјалиста струковни физи-
отерапеут; дипломирани терапеут рехабилита-
ције. Лице из подтачке (2) ове тачке треба да 
има претходно стечено образовање у подручју 
рада Здравство и социјална заштита за обра-
зовни профил физиотерапеутски техничар.

Наставник практичне наставе 
фармацеутске групе предмета

са 70% радног времена

Наставник практичне наставе 
фармацеутске групе предмета

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће обра-
зовање 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, 13/2018, 5/2019 и 2/2020), 
и то: дипломирани фармацеут, специјалиста за 
контролу лековитог биља; дипломирани фарма-
цеут; специјалиста фармације, специјалиста за 
контролу лековитог биља; магистар фармације; 
дипломирани фармацеут - медицински биохе-
мичар; магистар фармације - медицински био-
хемичар.

Наставник практичне наставе 
медицинске групе предмета

са 84% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће обра-
зовање 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, 13/2018, 5/2019 и 2/2020), 
и то: виша медицинска сестра - техничар; виша 
медицинска сестра; струковна медицинска сес-
тра; организатор здравствене неге; дипломи-
рана медицинска сестра; мастер медицинска 
сестра; специјалиста струковна медицинска 
сестра; мастер медицинска сестра; специјали-
ста доктор медицине; доктор медицине; дипло-
мирани организатор здравствене неге; дипло-
мирани организатор здравствене неге-мастер; 
мастер организатор здравствене неге. Лице из 
подтачке (2) ал. прва до осме ове тачке треба 
да има претходно стечено средње образовање 
у подручју рада Здравство и социјална заштита.

ОСТАЛО: 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 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминатнорно понашање; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова састав-
ни су део пријаве на конкурс, а лекарско уве-
рење прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати су дужни да доставе: пријав-
ни формулар доступан на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; кратку биографију 
(CV); оверену 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 оверену 
фотокопију); уверење о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци, оригинал или ове-
рену фотокопију, уверење МУП-а); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима, не старије 
од 6 месеци (доказ подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду); доказ о 
знању српског језика подносе само кандидати 
који оразовање нису стекли на српском јези-
ку. За сва обавештења обратити се секретару 
школе на број телефона: 018/535-165. Небла-
говремене 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 доставити Националној служби 
за запошљавање ради психолошке процене 
за рад са ученицима. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а конкурсну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Као дан предаје докумената 
сматра се дан предаје пошти (печат поште). 
Пријаве се могу поднети лично или слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкур-
сну комисију”, са наведеним радним местом за 
које се конкурише.

ОШ „СМЕХ И СУЗА”
18220 Алексинац, Станка Милосављевића 9

Дефектолог - наставник  
разредне наставе

у посебним условима
2 извршиоца

Стручни сарадник - библиотекар
у посебним условима,  

са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање и то: високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, а у складу са 
чланом 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 

бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020) и Правилника о изменама и допу-
ни 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 РС”, бр. 17/2018 и 6/2020). Уз 
пријаву је потребно доставити: пријавни фор-
мулар (интернет страна МПНТР); диплому о 
стеченом образовању (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из МКР (образац, ориги-
нал или фотокопија са холограмом); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија); лекарско уве-
рење (не старије од 6 месеци, доставити пре 
закључења уговора о раду); уверење о нео-
суђиваности из МУП-а (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); личну 
биографију (CV) са контакт подацима; доказ 
високошколске установе да кандидат има обра-
зовање из развојно-педагошких предмета (нај-
мање 30 ЕСП бодова) или положен испит за 
лиценцу. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати лично или на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За конкурс”.

МУЗИЧКА ШКОЛА
18000 Ниш, Првомајска 6

тел. 018/524-464

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 27/2018 
- др. закон) и Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у Музичкој школи Ниш - 
средње образовање, IV степен; 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, 
противправног 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. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар, који се може преузети са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС и уз попуњени пријав-
ни формулар прилажу и: потписану биографију 
кандидата; оригинал/оверену копију доказа о 
стеченој стручној спреми; оригинал/оверену 
копију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци); оригинал/оверену копију уверења о 
неосуђиваности (уверење из МУП-а, не старије 
од 6 месеци); оригинал/оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених (не старије од 6 
месеци). Лекарско уверење подноси изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду, а 
доказ о знању језика се доставља само уколи-
ко образовање није стечено на српском јези-
ку. Фотокопије докумената која нису оверене 
од стране надлежног органа неће се узимати 
у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за достављање пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса, лично 
у канцеларији секретара школе или на горена-
ведену адресу.
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Наука и образовање

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49а

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које, поред општих услова прописа-
них чл. 24-29 Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
број 24/05...95/18 - аутентично тумачење), 
испуњава и посебне услове прописане чла-
новимам 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/17...6/20), односно члановима 17 и 20 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Радоје Домановић” у Нишу, и то 
ако: има одговарајуће образовање; има психич-
ку, физичку и здравствену способност 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 коме остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености наведених 
услова саставни су део пријаве на конкурс, изу-
зев доказа из тачке 2) који се прибавља пре 
закључења уговора о раду. У смислу услова 
који се тичу образовања кандидата, чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања прописано је следеће: наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 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 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”, бр. 11/2012...11/2019) 
у члану 2 став 1 прописани су степен и врста 
образовања које кандидати морају да поседују 
на следећи начин: наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада у разредној настави може 
да изводи: професор разредне наставе; профе-
сор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком 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. 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. Уз пријав-
ни формулар кандидати су дужни да приложе 
одговарајућу документацију којом се доказује 
испуњеност наведених прописаних услова, и то: 

диплому о стеченом одговарајућем образовању 
(кандидати који су завршили студије другог 
степена достављају и диплому са основних ака-
демских студија); извод из матичне књиге рође-
них (на прописаном обрасцу са холограмом); 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); уверење о неосуђиваности које издаје 
Министарство унутрашњих послова РС (не ста-
рије од 30 дана); личну биографију са основним 
подацима о кандидату (CV). Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду. Пријава 
на конкурс обавезно садржи податке о канди-
дату (име и презиме, адреса пребивалишта, 
односно боравишта, контакт телефон, адреса 
електронске поште ако је кандидат поседује). 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у ове-
реној фотокопији. Пријаве на конкурс могу се 
поднети у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве, као и пријаве са неовереним фотокопијама, 
неће бити узете у разматрање. Кандидати који 
испуњавају услове за оглашено радно место а 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандаризованих 
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће 
конкурсна комисија након добијања резултата 
психолошке процене кандидата, у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Разговор са кандидатима обавиће се у 
просторијама школе, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену разговора бити обавештени 
на адресу, односно број контакт телефона који 
су навели у својим пријавама. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова предати непосредно 
у секретаријату школе или послати на горена-
ведену адресу. Пријаве се предају у затвореној 
коверти, са назнаком: „Конкурс за пријем у рад-
ни однос на радном месту наставник разредне 
наставе на неодређено време”. Особа за кон-
такт је Душан Вељковић, секретар школе, тел. 
018/254-066. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви тражени докази 
биће одбачене закључком конкурсне комисије.

НОВИ ПАЗАР

ОСНОВНА ШКОЛА 
„АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО”

Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/620-076

Ложач
у издвојеном одељењу школе у Драги

Ложач-домар
са 80% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту ложа-
ча и ложача-домара може бити примљен кан-
дидат који, поред општих услова прописаних 
Законом о раду, испуњава услове прописане 
Законом о основама система образовања и вас-
питања: одговарајуће образовање, трећи сте-
пен стручне спреме, положен испит - сертифи-
кат о стеченом звању; има психичку, физичку 
и здравствену способност (лекарско уверење); 
није осуђиван 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 да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: попуњен пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете; 
доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству, односно извод из матичне књиге рође-
них); оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања; 
доказ о познавању језика. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од осам 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 телефона: 
020/620-076.

НОВИ СА Д

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ”
21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 2

Наставник енглеског језика
55,56% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане Законом о раду, услове из 
чл. 139, чл. 140 и 142 Закона о основама сис-
тема 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 систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр.88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-исп., 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019); 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђи-
вани 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 да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају 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 Европ-
ским системом пренос бодова. Кандидат који 
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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 про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs), достављају: кратку биографију или 
CV; оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом високом образовању; извод из 
матичне књиге рођених (не старији 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. тач-
ка 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 (доказ подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду); доказ о знању 
српског језика као језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (доставља се 
само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику). Пријаве се подносе 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе: Техничка шко-
ла „9. мај”, Краља Петра Првог 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 бр. 021/6041-472. 

Техничар одржавања 
информационих система  

и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане Законом о раду, услове из чл. 
139 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 - средње образовање у трајању 
од 4 године, у складу са чланом 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 чл. 20 и 28 Правил-
ника о организацији и систематизацији послова 
у Техничкој школи „9. мај” Бачка Паланка; 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. 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 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 да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају 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 Европ-
ским 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 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 (доказ подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду); доказ о знању 
српског језика, као језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (доставља се 
само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику). Пријаве се подносе 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе: Техничка шко-
ла „9. мај”, Краља Петра Првог 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 бр. 021/6041-472. 

Наставник машинске групе предмета
53,10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане Законом о раду, услове из 
чл. 139, чл. 140 и 142 Закона о основама сис-
тема 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 сис-
тема 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 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 здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. 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 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 да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају 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 педагогоије 
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 про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs), достављају: кратку биографију или 
CV; оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом високом 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 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 (доказ подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду); доказ о знању 
српског језика као језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (доставља се 
само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику). Пријаве се подносе 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе: Техничка шко-
ла „9. мај”, Краља Петра Првог 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. 

Помоћни наставник у 
електротехници

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане Законом о раду, услове из 
чл. 139, чл. 140 и 142 Закона о основама сис-
тема 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 сис-
тема 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 и 19/2018) и то: помоћ-
ни наставник (за све образовне профиле, смер 
енергетски); 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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 
да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство Републике Србије; 5. да знају српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат мора 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, 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. 
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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 није осуђиван 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 има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказ 
подноси кандидат пре закључења уговора о 
раду); доказ о знању српског језика, као језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику). 
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „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. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(пулмологија)

на одређено време, непуно радно време 
(15 сати на Факултету)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из области за коју се 
бира и остали услови за ванредног професора 
утврђени чланом 74 Закона о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и чланом 22 Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Меди-
цинског факултета Нови Сад. Посебан услов: 
кандидати који конкуришу за клиничке пред-
мете подносе доказ да су у радном односу у 
установи која је наставна база Факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: краћу биографију, фотокопију лич-
не карте, доказе о испуњености услова из кон-
курса - оверене копије диплома, списак радова 
и публикација (у два примерка), оригинал или 
фотокопије радова и публикација, доказе о њихо-
вом објављивању, доказ о педагошком искуству 
и позитивно оцењеној педагошкој активности. 
Доказ о некажњавању прибавиће Медицински 
факултет Нови Сад службеним путем, осим за 
кандидате који нису рођени у Републици Србији. 
Пријаве са документацијом подносе се Писарници 
Медицинског факултета Нови Сад, Хајдук Вељко-
ва 3, Нови Сад, са назнаком „За конкурс”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 
област Гинекологија и акушерство

непуно радно време  
(15 сати на Факултету) 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из области за коју се 
бира и остали услови за редовног професора 
утврђени чланом 74. Закона о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и чланом 23. Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета Нови Сад. Посебан услов: Кан-
дидати који конкуришу за клиничке предмете 
подносе доказ да су у радном односу у установи 
која је наставна база Факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: краћу биографију, фотокопију лич-
не карте, доказе о испуњености услова из кон-
курса - оверене копије диплома, списак радо-
ва и публикација (у два примерка), оригинал 
или фотокопије радова и публикација, доказе 
о њиховом објављивању, доказ о педагошком 
искуству и позитивно оцењеној педагошкој 
активности. Доказ о некажњавању прибавиће 
Медицински факултет Нови Сад службеним 
путем, осим за кандидате који нису рођени у 
Републици Србији. Пријаве са документацијом 
подносе се Писарници Медицинског факул-
тета Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, 
са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ”

21472 Кулпин, Маршала Тита 76

1. Наставник физике
са 60% радног ангажовања

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1-5. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, а то су: 1. одговарајуће образовање и 
то: А) одговарајуће високо образовање стече-
но: а) на студијама другог степена (мастер ака-
демске, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, 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 
10.09.2005. године, као и да има одговарајући 
степен и врсту образовања прописану Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 

13/2018 и 11/2019), за рад на радном месту на 
које конкурише; Б) у складу са чланом 142 став 
1 Закона о основама система образовања и вас-
питања, кандидати који конкуришу на наведено 
радно место обавезни су да имају 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 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, има обра-
зовање из става 1 члана 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања, а кандидат 
који нема 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. 
психичка, физичка и здравствена 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 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. држављанство Републике Србије; 5. 
знање српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад - словачки језик. 
Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. 

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs - формулар за пријем у радни однос у 
установама образовања и васпитања) и радну 
биографију (CV), доставити: 1. оверен препис/
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2. оверен препис/ове-
рену фотокопију једног од следећих уверења: 
уверење о положеном испиту за лиценцу или 
уверење о положеним испитима из педагогије 
и психологије или уверење из педагошких, пси-
холошких и методичких дисциплина; 3. ори-
гинал/оверену фотокопију уверења надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за наведена кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци); 4. оригинал/оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 5. 
оригинал/оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 6. 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад-словачког 
језика. Лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци) доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре 
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова за пријем у радни 
однос, упућује кандидате на психолошку проце-
ну способности, сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, 
обавља разговор са кандидатима и доноси 
решење о избору кандидата. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата, конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата које упућује на 
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претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Психолошку про-
цену способности врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова за пријем у радни 
однос достављају се у затвореној коверти, лич-
но или путем поште на адресу: Основна шко-
ла „Јан Амос Коменски” Кулпин, 21472 Кулпин, 
Маршала Тита 76, са назнаком: „За конкурс за 
радно место ______ (навести радно место за 
које се кандидат пријављује) - не отварати”. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање, као ни фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на телефон: 021/2700-110 и 021/2287-013.

2. Наставник енглеског језика
са 52,22% радног ангажовања

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентич-
но тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 
1-5 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а то су: 1. одговарајуће образо-
вање и то: А) високо образовање стечено: а) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, 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 
10.09.2005. године, као и да има одговарајући 
степен и врсту образовања прописану Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019), за рад на радном месту на 
које конкурише; Б) у складу са чланом 142 став 
1 Закона о основама система образовања и вас-
питања, кандидати који конкуришу на наведено 
радно место обавезни су да имају 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 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, има обра-
зовање из става 1 члана 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања, а кандидат 
који нема 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. 
психичка, физичка и здравствена 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 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. држављанство Републике Србије; 5. 
знање српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад - словачки језик. 
Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. 

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs 
- формулар за пријем у радни однос у устано-
вама образовања и васпитања) и радну биогра-
фију (CV) доставити: 1. оверен препис/оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. оверен препис/оверену фото-
копију једног од следећих уверења: уверење о 
положеном испиту за лиценцу или уверење о 
положеним испитима из педагогије и психоло-
гије или уверење из педагошких, психолошких 
и методичких дисциплина; 3. оригинал/оверену 
фотокопију уверења надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за наведе-
на кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци); 4. оригинал/
оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 5. оригинал/овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци); 6. доказ о знању 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад - словачког језика. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци) доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре 
закључења уговора о раду. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос, упућује кандидате 
на психолошку процену способности, сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, обавља разговор са 
кандидатима и доноси решење о избору кан-
дидата. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
у затвореној коверти, лично или путем поште 
на адресу: Основна школа „Јан Амос Коменски” 
Кулпин, 21472 Кулпин, Маршала Тита 76, са 
назнаком „За конкурс за радно место (навести 
радно место за које се кандидат пријављује) - 
не отварати”. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефон: 021/2700-110 
и 021/2287-013.

3. Наставник математике
са 67% радног ангажовања

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентич-

но тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 
1-5 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а то су: 1. одговарајуће образо-
вање и то: А) високо образовање стечено: а) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, 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 
10.09.2005. године, као и да има одговарајући 
степен и врсту образовања прописану Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019), за рад на радном месту на 
које конкурише; Б) у складу са чланом 142 став 
1 Закона о основама система образовања и вас-
питања, кандидати који конкуришу на наведено 
радно место обавезни су да имају 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 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, има обра-
зовање из става 1 члана 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања, а кандидат 
који нема 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. 
психичка, физичка и здравствена 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 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. држављанство Републике Србије; 5. 
знање српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад - словачки језик. 
Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. 

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs 
- формулар за пријем у радни однос у устано-
вама образовања и васпитања) и радну биогра-
фију (CV), доставити: 1. оверен препис/оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. оверен препис/оверену фото-
копију једног од следећих уверења: уверење 
о положеном испиту за лиценцу или уверење 
о положеним испитима из педагогије и психо-
логије или или уверење из педагошких, психо-
лошких и методичких дисциплина; 3. оригинал/
оверену фотокопију уверења надлежне службе 
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Министарства унутрашњих послова да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
наведена кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (не старије од 6 месеци); 4. ориги-
нал/оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); 5. оригинал/
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци); 6. доказ о 
знању српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад - словачког јези-
ка. Лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци) доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре 
закључења уговора о раду. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос, упућује кандидате 
на психолошку процену способности, сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос, обавља разговор са кан-
дидатима и доноси решење о избору кандида-
та. У поступку одлучивања о избору кандидата, 
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима. Пси-
холошку процену способности врши надлеж-
на служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова за 
пријем у радни однос достављају се у затворе-
ној коверти, лично или путем поште на адресу: 
Основна школа „Јан Амос Коменски” Кулпин, 
21472 Кулпин, Маршала Тита 76, са назнаком 
„За конкурс за радно место (навести радно 
место за које се кандидат пријављује) - не отва-
рати”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање, као ни фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног 
органа. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, преко телефона: 
021/2700-110.

4. Наставник српског језика  
као нематерњег

са 61,11% радног ангажовања

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентич-
но тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 
1-5 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а то су: 1. одговарајуће образо-
вање и то: А) високо образовање стечено: а) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, 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 
10.09.2005. године, као и да има одговарајући 
степен и врсту образовања прописану Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019), за рад на радном месту на 
које конкурише; Б) у складу са чланом 142 став 
1 Закона о основама система образовања и вас-
питања, кандидати који конкуришу на наведено 

радно место обавезни су да имају 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 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, има обра-
зовање из става 1 члана 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања, а кандидат 
који нема 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. 
психичка, физичка и здравствена 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 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. држављанство Републике Србије; 5. 
знање српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад - словачки језик. 
Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. 

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs 
- формулар за пријем у радни однос у устано-
вама образовања и васпитања) и радну биогра-
фију (CV) доставити: 1. оверен препис/оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. оверен препис/оверену фото-
копију једног од следећих уверења: уверење о 
положеном испиту за лиценцу или уверење о 
положеним испитима из педагогије и психоло-
гије или уверење из педагошких, психолошких 
и методичких дисциплина; 3. оригинал/оверену 
фотокопију уверења надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за наведе-
на кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци); 4. оригинал/
оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 5. оригинал/овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци); 6. доказ о знању 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад - словачког језика. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци) доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре 
закључења уговора о раду. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос, упућује кандидате 
на психолошку процену способности, сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, обавља разговор са 
кандидатима и доноси решење о избору кан-
дидата. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна служба за послове запошља-

вања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
у затвореној коверти, лично или путем поште 
на адресу: Основна школа „Јан Амос Коменски” 
Кулпин, 21472 Кулпин, Маршала Тита 76, са 
назнаком „За конкурс за радно место (навести 
радно место за које се кандидат пријављује) - 
не отварати”. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефон: 021/2700-110 
и 021/2287-013.

5. Секретар установе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), испуњава и посебне услове пред-
виђене чланом 139 став 1 тачке 1-5 Закона о 
основама система образовања и васпитања, а 
то су: 1. одговарајуће образовање и то: у скла-
ду са чланом 132 и 140 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања да је 
стекао високо образовање из области правних 
наука: (1) на студијама другог степена или (2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 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. знање српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
- словачки језик. Докази о испуњености услова 
под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs 
- формулар за пријем у радни однос у устано-
вама образовања и васпитања) и радну биогра-
фију (CV) доставити: 1. оверен препис/оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. оригинал/оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за лиценцу за 
секретара (уколико има положен испит); 3. 
оригинал/оверену фотокопију уверења надлеж-
не службе Министарства унутрашњих послова 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за наведена кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци); 4. оригинал/оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 5. 
оригинал/оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 6. 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад-словачког 
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језика. Лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци) доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре 
закључења уговора о раду. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос, упућује кандидате 
на психолошку процену способности, сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, обавља разговор са 
кандидатима и доноси решење о избору кан-
дидата. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
у затвореној коверти, лично или путем поште 
на адресу: Основна школа „Јан Амос Коменски” 
Кулпин, 21472 Кулпин, Маршала Тита 76, са 
назнаком „За конкурс за радно место (навести 
радно место за које се кандидат пријављује) - 
не отварати”. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефон: 021/2287-013 
и 021/2700-110.

6. Наставник физичког васпитања
са 120% радног ангажовања

1 извршилац

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), испуњава и посебне услове пред-
виђене чланом 139 став 1 тачке 1-5. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
а то су: 1. одговарајуће образовање и то: А) 
високо образовање стечено: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
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, 
стручне области или области педагошких наука; 
б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године, као 
и да има одговарајући степен и врсту образо-
вања прописану 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, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), за 
рад на радном месту на које конкурише; Б) у 
складу са чланом 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидати 
који конкуришу на наведено радно место оба-
везни су да имају 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, има образовање из 

става 1 члана 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а кандидат који нема 
образовање из члана 142 став 1 обавезан је да 
га стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу; 2. психичка, 
физичка и здравствена 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 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. знање срп-
ског језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски и словачки језик). 
Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. 

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, а који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs - формулар за пријем у радни однос у 
установама образовања и васпитања) и радну 
биографију (CV), доставити: 1. оверен препис/
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2. оверен препис/ове-
рену фотокопију једног од следећих уверења: 
уверење о положеном испиту за лиценцу или 
уверење о положеним испитима из педагогије 
и психологије или или уверење из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина; 3. ори-
гинал/оверену фотокопију уверења надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за наведена кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); 5. оригинал/оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци); 6. доказ о знању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
- словачког језика. Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци) доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос, упућује 
кандидате на психолошку процену способности, 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избо-
ру кандидата. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
у затвореној коверти, лично или путем поште 
на адресу: Основна школа „Јан Амос Коменски” 
Кулпин, 21472 Кулпин, Маршала Тита 76, са 
назнаком „За конкурс за радно место (навести 
радно место за које се кандидат пријављује) - 
не отварати”. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-

ве неће се узети у разматрање, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефон: 021/2700-110 
и 021/2287-013.

7. Наставник технике и технологије/
техничког образовања

са 80% радног ангажовања

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), испуњава и посебне услове пред-
виђене чланом 139 став 1 тачке 1-5. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
а то су: 1. одговарајуће образовање и то: А) 
високо образовање стечено: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
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, 
стручне области или области педагошких наука; 
б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године, као 
и да има одговарајући степен и врсту образо-
вања прописану 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, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), за 
рад на радном месту на које конкурише; Б) у 
складу са чланом 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидати 
који конкуришу на наведено радно место оба-
везни су да имају 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, има образовање из 
става 1 члана 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а кандидат који нема 
образовање из члана 142 став 1 обавезан је да 
га стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу; 2. психичка, 
физичка и здравствена 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 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. знање 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад-словачки језик. 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. 
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, а који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs - формулар за пријем у радни однос у 
установама образовања и васпитања) и радну 
биографију (CV) доставити: 1. оверен препис/
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2. оверен препис/ове-
рену фотокопију једног од следећих уверења: 
уверење о положеном испиту за лиценцу или 
уверење о положеним испитима из педагогије 
и психологије или или уверење из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина; 3. ори-
гинал/оверену фотокопију уверења надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за наведена кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); 5. оригинал/оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци); 6. доказ о знању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
- словачког језика. Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци) доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос, упућује 
кандидате на психолошку процену способности, 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избо-
ру кандидата. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
у затвореној коверти, лично или путем поште 
на адресу: Основна школа „Јан Амос Коменски” 
Кулпин, 21472 Кулпин, Маршала Тита 76, са 
назнаком „За конкурс за радно место (навести 
радно место за које се кандидат пријављује) - 
не отварати”. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефон: 021/2700-110 
и 021/2287-013.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН”
21412 Гложан, Јозефа Марчока бб

1. Наставник разредне наставе - 
енглеског језика

са 84, 44% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентич-
но тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 
1-5 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а то су: 1. одговарајуће образо-
вање и то: А) високо образовање стечено: а) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 

степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, 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 
10.09.2005. године, као и да има одговарајући 
степен и врсту образовања прописану Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019), за рад на радном месту на 
које конкурише; 2. психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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. знање српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад-словачки језик. 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. 

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs 
- формулар за пријем у радни однос у устано-
вама образовања и васпитања) и радну биогра-
фију (CV) доставити: 1. оверен препис/оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. оригинал/оверену фотоко-
пију уверења надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не ста-
рије од 6 месеци); 3. оригинал/оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); 5. доказ о знању српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад - словачког језика. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци) доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос, упућује 
кандидате на психолошку процену способности, 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избо-
ру кандидата. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се у 
затвореној коверти, лично или путем поште на 
адресу: Основна школа „Јозеф Марчок Драгу-
тин” Гложан, 21412 Гложан, Јозефа Марчока бб, 

са назнаком „За конкурс за радно место (навес-
ти радно место за које се кандидат пријављује) 
- не отварати”. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефон: 021/2288-014.

2. Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), испуњава и посебне услове пред-
виђене чланом 139 став 1 тачке 1-5 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
а то су: 1. одговарајуће образовање: високо 
образовање на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 (ЕСПБ бодова), однос-
но специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.20005. године, из области економ-
ских наука; 2. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 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. знање српског језика и језика 
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 уговора 
о раду. 

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs 
- формулар за пријем у радни однос у устано-
вама образовања и васпитања) и радну биогра-
фију (CV) доставити: 1. оверен препис/оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. оригинал/оверену фотоко-
пију уверења надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не ста-
рије од 6 месеци); 3. оригинал/оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); 5. доказ о знању српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци) доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре 
закључења уговора о раду. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос, упућује кандидате 
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на психолошку процену способности, сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос, обавља разговор са кан-
дидатима и доноси решење о избору кандида-
та. У поступку одлучивања о избору кандидата, 
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима. Пси-
холошку процену способности врши надлеж-
на служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова за 
пријем у радни однос достављају се у затворе-
ној коверти, лично или путем поште на адре-
су: Основна школа „Јозеф Марчок Драгутин” 
Гложан, 21412 Гложан, Јозефа Марчока бб, са 
назнаком „За конкурс за радно место (навести 
радно место за које се кандидат пријављује) - 
не отварати”. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефон: 021/2288-014.

3. Секретар установе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), испуњава и посебне услове пред-
виђене чланом 139 став 1 тачке 1-5. Закона о 
основама система образовања и васпитања, а 
то су: 1. одговарајуће образовање и то: у скла-
ду са чланом 132 и 140 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања да је 
стекао високо образовање из области правних 
наука: (1) на студијама другог степена или (2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, 2. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 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. знање српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
- словачки језик. Докази о испуњености услова 
под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs 
- формулар за пријем у радни однос у устано-
вама образовања и васпитања) и радну биогра-
фију (CV) доставити: 1. оверен препис/оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу за секретара 
(само уколико има положен испит); 3. ориги-
нал/оверену фотокопију уверења надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-

судом за наведена кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); 5. оригинал/оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци); 6. доказ о знању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
- словачког језика. Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци) доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос, упућује 
кандидате на психолошку процену способности, 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избо-
ру кандидата. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се у 
затвореној коверти, лично или путем поште на 
адресу: Основна школа „Јозеф Марчок Драгу-
тин” Гложан, 21412 Гложан, Јозефа Марчока бб, 
са назнаком „За конкурс за радно место (навес-
ти радно место за које се кандидат пријављује) 
- не отварати”. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефон: 021/2288-014.

4. Наставник разредне наставе - 
српског језика као нематерњег

са 61,11% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), испуњава и посебне услове пред-
виђене чланом 139 став 1 тачке 1-5. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
а то су: 1. одговарајуће образовање и то: А) 
високо образовање стечено: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
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, 
стручне области или области педагошких наука; 
б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године, као 
и да има одговарајући степен и врсту образо-
вања прописану 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, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), 
за рад на радном месту на које конкурише; 2. 
психичка, физичка и здравствена 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 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. држављанство Републике Србије; 5. 
знање српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад-словачки језик. 
Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. 

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар, а који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs 
- формулар за пријем у радни однос у устано-
вама образовања и васпитања) и радну биогра-
фију (CV) доставити: 1. оверен препис/оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. оригинал/оверену фотоко-
пију уверења надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не ста-
рије од 6 месеци); 3. оригинал/оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); 5. доказ о знању српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад - словачког језика. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци) доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос, упућује 
кандидате на психолошку процену способности, 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избо-
ру кандидата. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се у 
затвореној коверти, лично или путем поште на 
адресу: Основна школа „Јозеф Марчок Драгу-
тин” Гложан, 21412 Гложан, Јозефа Марчока бб, 
са назнаком „За конкурс за радно место (навес-
ти радно место за које се кандидат пријављује) 
- не отварати”. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефон: 021/2288-014.

ОШ „СЕВЕР ЂУРКИЋ” 
Бечеј, Зелена улица 102

1. Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - основно 
образовање; да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; потврда да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
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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; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик. Кан-
дидати треба да испуњавају услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 
(I) - др. закон и 27/18 (II) - др. закон и 10/19). 
Кандидати подносе: одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
и извод из казнене евиденције при надлежној 
полицијској управи МУП-а, као и да зна српски 
језик. У поступку одлучивања о избору канди-
дата комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује 
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 8 дана од 
дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима, коми-
сија 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 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пре 
закључења уговора о раду кандидати подносе и 
доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 
тачка 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (односно да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом). Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе 
секретаријату ОШ „Север Ђуркић” Бечеј, Зелена 
улица 102, 21220 Бечеј, са назнаком „Пријава на 
конкурс за пријем у радни однос”. Контакт особа: 
Драгана Микалачки, секретар ОШ „Север Ђур-
кић” Бечеј, тел 021/6915-840. Конкурс је отворен 
10 дана од дана објављивања.

2. Наставник предмета: техника 
и технологија, информатика 
и рачунарство и техничко и 
информатичко образовање

на мађарском језику, са 55% норме

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, према 
Закону о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020): високо образо-
вање: 1. на студијама другог 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 и Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012 и 
15/2013), и то: професор техничког образовања, 
професор 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 васпитања и обра-
зовања, професор политехничког образовања и 
васпитања, професор техничког образовања и 
васпитања, професор политехничког васпитања 
и образовања, професор политехничког образо-
вања, професор технике и графичких комуника-
ција, професор основа технике и производње, 
професор политехнике, професор технике и 
медијатекарства, професор техничког образо-
вања и медијатекар, дипломирани физичар - 
професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер, дипломирани професор техни-
ке и информатике- мастер, дипломирани профе-
сор технике - мастер, мастер професор технике 
и информатике, мастер професор информатике 
и технике; да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; потврда 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 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 језик 
на ком се остварује васпитно-образовни рад 
- да је лице стекло средње, више или високо 
образовање на језику на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положило испит из 
тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Кандидати треба да испуња-
вају услове из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18 (I)- др. закон и 
27/18 (II)- др. закон и 10/19). Кандидати подно-
се: одштампан и попуњен пријавни формулар са 
званичне странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених и извод из казнене евиден-
ције при надлежној полицијској управи МУП-а, 
као и да знају српски језик. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата, комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона, 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 8 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 кандида-
та у року од 10 дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Пре закључења уговора 
о раду подносе и доказ о испуњености услова 
из члана 139 став 1 тачка 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (односно 
да има психичку, физичку и здравствени спо-
собност за рада са децом). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве се подносе секретарија-
ту: ОШ „Север Ђуркић” Бечеј, Зелена улица 102, 
21220 Бечеј, са назнаком „Пријава на конкурс за 
пријем у радни однос”. Контакт особа: Драгана 
Микалачки, секретар ОШ „Север Ђуркић” Бечеј, 
тел. 021/6915-840. Конкурс је отворен 10 дана 
од дана објављивања.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
21428 Плавна, Маршала Тита 48

Наставник српског језика
за 94,44% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: канди-
дати морају испуњавати услове предвиђене 
чл. 139, 140 и 141 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник 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) високо образо-
вање (члан 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања на студија-
ма другог степена (мастер академске, 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 
који 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) подтачке 
б) мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Врста 
стручне спреме утврђена је одредбама Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19).

Наставник енглеског језика
за 74,44% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: кандидат 
треба да има одговарајуће образовање у скла-
ду 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 сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: одгова-
рајуће високо образовање: стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер 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; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета.

Чистачица
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УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: заврше-
на основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба и: 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
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са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља 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 понашање, 
4. да има држављанство Републике Србије, 5. 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс, кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: 1. пријавни формулар (преузи-
ма се на сајту Министарства просвете), 2. био-
графију, 3. оригинал или оверену фотокопију 
дипломе/ уверења о стеченом одговарајућем 
образовању, 4. уверење /потврду из надлежне 
службе МУП-а да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања 
или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и 
да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, не старије од 
6 месеци, 5. доказ о познавању српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад, кандидат доставља само, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику и као доказ доставља оригилан/овере-
ну фотокопију уверења/потврде одговарајуће 
високошколске установе о положеном испиту из 
српског језика са методиком по програму одго-
варајуће високошколске установе, 6. оригинал/
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, на прописаном обрасцу са хологра-
мом, 8. уверење о држављанству, оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци, 9. 
фотокопију личне карте. Кандидат је у обавези 
да поред наведених доказа достави и: уверење/
потврду (оригинал) из надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита и дру-
га кривична дела против службене дужности, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом - без обзира на изречену 
кривичну санкцију. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима - лекарско уверење које издаје 
надлежна здравствена установа, доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о међу-
собним правима и обавезама. Кандидати под-
носе пријаву са доказима о испуњавању услова 
у затвореној коверти са назнаком „Пријава на 
конкурс”, на адресу: ОШ „Иво Лола Рибар”, Мар-
шала Тита 48, 21428 Плавна. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 10 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узети у разматрање. Кандидати имају 
право увида у конкурсну документацију која се 
налази у секретаријату школе.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Расписује се конкурс за стицање звања:

1. Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Телекомуникације и 

обрада сигнала
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство; 
да је претходне степене студија кандидат завр-
шио са просечном оценом најмање 8, односно 
да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду и чланом 14 Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду.

2. Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Примењене 

рачунарске науке и информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство; 
да је претходне степене студија завршио са 
просечном оценом најмање 8, односно да има 
најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, као и услови пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образовању, 
чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду 
и чланом 14 Правилника о ближим минималним 
условима за избор наставника на Универзитету 
у Новом Саду.

3. Наставник за ужу научну област 
Производни и услужни системи, 

организација и менаџмент
у звању ванредног професора на 
одређено време од 5 година или 

редовног професора на неодређено 
време

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање 8, 
односно да има најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи, као и 
услови прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању, чланом 143 Статута Универзитета 
у Новом Саду и чланом 14 Правилника о бли-
жим минималним условима за избор наставника 
на Универзитету у Новом Саду. 

4. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Примењене рачунарске науке 

и информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство, 
да је претходне степене студија завршио са 
просечном оценом најмање 8, односно да има 
најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, као и услови пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образовању, 
чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду 

и чланом 14 Правилника о ближим минималним 
условима за избор наставника на Универзитету 
у Новом Саду.

5. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Телекомуникације и обрада 

сигнала
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство, 
да је претходне степене студија завршио са 
просечном оценом најмање 8, односно да има 
најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, као и услови пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образовању, 
чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду 
и чланом 14 Правилника о ближим минималним 
условима за избор наставника на Универзитету 
у Новом Саду.

6. Наставник у звању доцента 
или ванредног професора за ужу 
научну област Ливење, термичка 
обрада, инжењерство површина и 

нанотехнологије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
машинско инжењерство, да је претходне сте-
пене студија завршио са просечном оценом 
најмање 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.

7. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Мехатроника, роботика, 
аутоматизација и интегрисани 

системи
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент или електротехничко и рачунар-
ско инжењерство или машинско инжењерство 
или мехатроника да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 8, 
односно да има најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи, као и 
услови прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању, чланом 143 Статута Универзитета 
у Новом Саду и чланом 14 Правилника о бли-
жим минималним условима за избор наставника 
на Универзитету у Новом Саду.

8. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област 

Телекомуникације и обрада сигнала
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије 
из области електротехничко и рачунарско 
инжењерство и да је студент докторских сту-
дија који је сваки од претходних степена сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 8 
или завршене магистарске студије из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство 
по законима пре доношења Закона о високом 
образовању и да има прихваћену тему доктор-
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ске дисертације, као и услови прописани чла-
ном 84 Закона о високом образовању, чланом 
156 Статута Универзитета у Новом Саду, чла-
ном 164 Статута Факултета техничких наука у 
Новом Саду и чланом 12 Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду. 

9. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Телекомуникације и обрада сигнала
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни назив доктора наука, однос-
но доктора уметности или одбрањена доктор-
ска дисертација из области електротехничко и 
рачунарско инжењерство, као и услови пропи-
сани чланом 13 Правилника о ближим минимал-
ним условима за избор наставника и сарадника 
на Факултету техничких наука у Новом Саду. 

10. Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Конструкције у 

грађевинарству
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
грађевинско инжењерство, да је кандидат прет-
ходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање 8, односно да има најмање три 
године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 
74 Закона о високом образовању, чланом 143 
Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 
14 Правилника о ближим минималним условима 
за избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду.

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање 
радног односа и избор у звање (навести звање, 
прецизан назив уже области и датум објављи-
вања конкурса); 2. краћу биографију са библи-
ографијом (списак радова); 3. оверене фото-
копије диплома и додатака дипломама са свих 
нивоа студија; за дипломе стечене у иностран-
ству потребно је приложити доказ о призна-
вању стране високошколске исправе; 4. фото-
копирану или очитану личну карту; 5. потврду 
о оцени резултата педагошког рада - мишљење 
студената, уколико кандидат поседује педа-
гошко искуство; 6. потврду из МУП-а да кан-
дидат није правоснажно осуђиван за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи; 7. фотокопије објављених 
научних, односно стручних радова у научним 
часописима, зборницима или саопштених на 
међународним или домаћим научним скупови-
ма, односно признатих уметничких остварења, 
оригиналних стручних остварења (пројеката, 
студија, патената, оригиналних метода и сл.). 
објављених уџбеника, монографија, практикума 
или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, 
односно стручну област за коју се бира; 8. дока-
зе о руковођењу или учешћу у научним, однос-
но уметничким пројектима, оствареним резул-
татима у развоју научно-наставног подмлатка 
на факултету, учешћу у завршним радовима 
на специјалистичким, мастер и докоторским 
академским студијама. За избор у звање асис-
тента приложити и: потврду да је кандидат 
студент докторских студија. Уколико канди-
дат поседује диплому магистра наука, однос-
но магистра уметности и потврду да кандидат 
има прихваћену тему докторске дисертације, 
односно докторског умнетничког пројекта. За 
избор у звање доцента, доцента или ванредног 

професора, ванредног или редовног професо-
ра приложити и: попуњен електронски обра-
зац: Referat komisije o kandidatima za izbor u 
zvanje nastavnika-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_
v1.4.pdf. Сајту Универзитета у Новом Саду: 
https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. Канди-
дат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@
uns.ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву 
кандидата. 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 кон-
курс за стицање звања и заснивање радног 
односа посебно. Комисија ће разматрати само 
благовремене 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.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ  
- ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник, звање редовни 
професор, поље Друштвено-

хуманистичке науке, ужа научна 
област Кинезиологија

УСЛОВИ: да кандидат има завршене докторске 
студије из одговарајуће научне области (физич-
ко васпитање и спорт - физичка култура) 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 редо-
вног професора. Поред услова предвиђених 
Законом о високом образовању, кандидат тре-
ба да испуњава и услове предвиђене Статутом 
Факултета за спорт и туризам и Правилником о 
ближим условима и поступку за избор у звање 
наставника и сарадника Универзитета Едуконс.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе доказе о испуњености услова: 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 CD-у. Пријаву са наведеним доказима 
о испуњавању услова конкурса сви кандидати 
могу послати на поштанску 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 телефо-
на: 021/530-633 или 021/530-231, сваког радног 

дана од 08.00 до 16.00 часова. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у средствима 
јавног информисања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН ЧАЈАК”
21470 Бачки Петровац, Сладковичова 2

1. Наставник предметне наставе, 
енглески језик

са 64% радног времена

2. Наставник предметне наставе, 
физичко васпитање

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника 
предметне наставе треба да испуњава услове 
из члана 139 ЗОСОВ, и то: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 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) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
- за рад са ученицима у словачким одељењи-
ма услов је знање словачког језика. За припад-
нике националне мањине образовно-васпитни 
рад остварује се на језику и писму националне 
мањине, у складу са чланом 5 став 2 ЗОСОВ. 
Послове наставника и стручног сарадника може 
да обавља лице које је стекло средње, више 
или високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је поло-
жило испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, према члану 
141 став 7 ЗОСОВ. Услови се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова саставни 
су део пријаве на конкурс, сем доказа из тачке 
2), који се прибавља пре закључења уговора 
о раду. Према Правилнику 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, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019 и 2/2020), одговарајуће образовање 
има, односно наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у предметној настави може 
да изводи лице које је стекло високо образо-
вање, и то: Енглески језик: 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 профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет). Физич-
ко васпитање: професор физичког васпитања, 
професор физичке културе, дипломирани 
педагог физичке културе, професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране, професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреа-
ције, професор физичког васпитања - дипломи-
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рани кинезитерапеут, дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта, мастер профе-
сор физичког васпитања и спорта, мастер про-
фесор физичког васпитања и кинезитерапије, 
професор физичког васпитања и спорта, мастер 
физичког васпитања и спорта, професор спор-
та и физичког васпитања, професор спорта и 
физичке културе, мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет). Пријаву са неопходном 
документацијом треба слати на адресу устано-
ве: Основна школа „Јан Чајак”, Сладковичова 2, 
21470 Бачки Петровац, са напоменом: „Пријава 
на конкурс”. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована од стране директора устано-
ве. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије, који заједно са потреб-
ном документацијом достављају школи. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у обзир. 

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” 
21000 Нови Сад, Његошева 22

1. Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

са 90% радног времена

2. Наставник изборног програма 
Језик, медији и култура

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

5% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020), и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и у 
складу са чланом 2 став 1 тачка 1) и чланом 3а 
став 1 тачка 5) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и 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); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Услови у погледу образовања за радно место 
наставника српског језика и књижевности: про-
фесор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност; 
професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски 
јези; професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и општу књижев-
ност; професор српскохрватског језика са јуж-
нословенским језицима; професор југословен-
ске књижевности и српског језика; професор 
југословенске књижевности са страним јези-
ком; професор српског језика и књижевности; 
професор српске књижевности и језика; про-
фесор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик; дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност; дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програми: Српски језик; Срп-

ски језик и књижевност; Српска књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу; 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); 
мастер филолог (студијски програми: Српски 
језик; Српски језик и књижевност; Српска књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу; 
Српска филологија: српски језик и лингвисти-
ка; Филологија, модули: Српски језик и Срп-
ски језик и компаративна књижевност); мас-
тер професор предметне наставе. 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 књижев-
ност; Србистика. Услови у погледу образовања 
за радно место наставника изборног програма 
Језик, медији и култура: лице које испуња-
ва услове за извођење наставе из предмета 
Српски језик и књижевност, односно Матерњи 
језик и књижевност за припаднике национал-
них мањина, Страни језик, Психологија, Социо-
логија и Латински језик у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и 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). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз 
попуњен и одштампан пријавни формулар дос-
тављају школи следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе (за лица која су стекла 
академско звање мастер доставља се и овере-
на фотокопија дипломе о завршеним основним 
академским студијама); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ о знању српског језика - диплома о стече-
ном средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику или документ о положеном 
испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ 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 да за њега није, у 
складу са за законом, утврђено дискриминатор-
но понашање - уверење МУП-а (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Пријаве на кон-
курс се достављају на адресу школе: Гимназија 
„Светозар Марковић”, Његошева 22, 21000 Нови 
Сад, у затвореној коверти, са назнаком „За кон-
курс” и назнаком за које радно место се под-
носи пријава. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секратара школе на теле-
фон: 021/4721-924, 4721-928.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ” 
21238 Чуруг, Трг слободе 4

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка одсутне 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника 
енглеског језика у првом циклусу образовања 
треба да испуњава услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, и 
то: 1) да има одговарајуће образовање, однос-
но звање: а) професор, односно дипломира-
ни филолог за енглески језик и књижевност, 
б) дипломирани професор енглеског језика и 
књижевности, в) мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил енглески 
језик), г) мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни пред-
мет/профил енглески језик), д) дипломирани 
филолог англиста - мастер; ђ) мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
Језик, књижевност и култура); е) мастер про-
фесор предметне наставе (претходно заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет), 
ж) дипломирани филолог, односно професор 
језика и књижевности; з) професор разредне 
наставе, који је на основним студијама савла-
дао програм Модула за страни језик (60 ЕСПБ 
- Европски систем преноса бодова) и са поло-
женим испитом Б2; и) мастер филолог; ј) мас-
тер професор језика и књижевности; к) мастер 
учитељ; л) дипломирани учитељ - мастер; љ) 
мастер учитељ, који је на основним студијама 
савладао програм Модула за страни језик (60 
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са 
положеним испитом Б2; м) дипломирани учи-
тељ - мастер, који је на основним студијама 
савладао програм Модула за страни језик (60 
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са 
положеним испитом Б2. Предност за извођење 
наставе из страног језика у првом циклусу осно-
вног образовања и васпитања имају мастер 
професор језика и књижевности (одговарајући 
студијски програм или главни предмет/про-
фил), односно мастер филолог (одговарајући 
студијски програм или главни предмет/про-
фил), односно професор, односно мастер учи-
тељ, односно дипломирани учитељ - мастер, 
односно професор разредне наставе, мастер 
професор или професор у предметној настави 
и наставник у предметној настави са положе-
ним испитом Б2; 2) да има психичку, физичку 
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 кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности у дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тач.1), 3)-5) саставни су део пријаве на кон-
курс и достављају се на адресу школе поштом 
или лично, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријавни фор-
мулар, који се преузима са интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидати достављају: оверену 
фотокопију дипломе о траженој врсти и степе-
ну стручне спреме; уверење о држављанству 
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(оригинал или оверену фотокопију не старију 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
потврду 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 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 слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности у дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; уверење да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак; краћу биографију. Потребну документа-
цију кандидати достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве се подносе секретаријату 
ОШ „Ђура Јакшић” Чуруг, Трг слободе 4, 21238 
Чуруг, лично или се шаљу поштом са повратни-
цом, уз назнаку „За конкурс - наставник енглес-
ког језика”. За сва питања обратити се секрета-
ријату школе на: 065/823-16-72. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ШАМУ МИХАЉ” 
21226 Бачко Петрово Село, Др Имреа Киша 34 

1. Наставник математике
на мађарском наставном језику

2. Наставник српског као 
нематерњег језика

у одељењима у којима се образовно-
васпитни рад изводи на мађарском 

наставном језику

3. Наставник математике
са 88,89% норме

4. Наставник ликовне културе
на српском и на мађарском наставном 

језику
са 75% норме

5. Наставник биологије
на мађарском наставном језику, са 80% 

норме

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове и 
то: предвиђене чл. 139, 140, 141 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019 - други закон и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања 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). У радни однос у 
установи може да буде примљено лице које: 1) 
поседује одговарајуће образовање: 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 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 годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) 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. Наведени 
услови се доказују приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова под тач. 1), 3), 4) и 5) сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Пријава на конкурс садржи: 1) пријав-
ни формулар (кандидат попуњава на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја) - одштампан; 
2) кратку биографију; 3) оверене фотокопије 
дипломе/уверења о школској спреми (све што 
предвиђа важећи Правилник о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи за конкретно радно место), 
4) уверење о некажњавању - оригинал, не ста-
рији од 6 месеци; 5) уверење о држављанству 
(не старији од 6 месеци); 6) извод из матичне 
књиге рођених на прописаном обрасцу са холо-
грамом; 7) доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(мађарски језик, ако се образовно-васпитни рад 
изводи на мађарском наставном језику). Знање 
српског језика се доказује дипломом, односно 
сведочанством да је кандидат стекао средње, 
више или високо образовање на српском јези-
ку или је положио испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Знање мађарског језика се доказује дипломом, 
односно сведочанством да је кандидат сте-
као средње, више или високо образовање на 
мађарском језику или је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Кандидати који су изабрани у ужи 
изор упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Одлуку 
о избору кандидата донеће конкурсна комисија 
након добијања резултата психолошке процене 
кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатом. Неће се разматрати 
пријаве које су неблаговремене, уз које нису 
приложени докази који се траже конкурсом, као 
ни пријаве оних кандидата који не испуњавају 
услове у погледу образовања, врсте и степе-
на стручне спреме. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве доставити на 
адресу: ОШ „Шаму Михаљ”, Др Имреа Киша 34, 
21226 Бачко Петрово Село, са назнаком рад-
ног места на који се кандидат пријављује: „За 
конкурс ______________ (навети тачан назив 
радног места за који се конкурише)”. Рок за 
пријаву је 10 дана од дана објављивања огласа 
у недељном листу „Послови”. Ближе информа-
ције могу се добити на телефон: 021/6903-039.

ОШ „ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”
21000 Нови Сад, Максима Горког 54

1. Мајстор одржавања

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 10/19): 1) да има 

одговарајуће средње образовање, и то: трећи 
или четврти степен стручне спреме - електро, 
столарске или водоинсталатерске струке; 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, нити за кри-
вична дела насиља 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) држављанство Републи-
ке Србије; 5) знање српског језика. Документа 
која се достављају: пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; препис 
или оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању траженог степена и врсте, однос-
но уверење - ако диплома није издата; доказ о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), оригинал или оверена фотокопија; 
извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом, оригинал или оверена фотокопија; овере-
на фотокопија доказа о знању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику); доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања - које издаје надлежна полицијска 
управа (не старије од 6 месеци). Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој 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 учени-
цима у НСЗ. Рок за пријављивање кандидата је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве се достављају на адресу: ОШ 
„Ђорђе Натошевић” Нови Сад, Максима Гор-
ког 54, са назнаком „За конкурс”. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе 
на телефон: 021/6612-957, лок 3.

ОСНОВНА ШКОЛА „ХЕРОЈ ПИНКИ”
21400 Бачка Паланка, 

Трг братства јединства 12

Секретар установе
у посебним условима, са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава услове из чл. 132 став 2 и 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) - у даљем 
тексту: Закон. Кандидат треба да има одгова-
рајуће високо образовање прописано чл. 132 
став 2 и чланом 139 и 140 Закона. Кандидат 
треба да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. Кан-
дидат не може да буде лице које је осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вично дело 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 
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човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије, зна срп-
ски језик. Кандидати уз попуњен пријавни фор-
мулар са званичне странице Министарства про-
свете науке и технолошког развоја прилажу и: 
кратку биографију, оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом овразовању, извод 
из матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци, оригинал или оверену фотокопију или 
трајни са холограмом), уверење о држављан-
ству (не старији од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију или трајни са холограмом), 
доказ да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена чл. 139 став 
1. тачка 3 Закона - уверење из МУП-а (не ста-
рије од 6 месеци); лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси канди-
дат пре закључења уговора о раду (не старије 
од 6 месеци). Пријаве се подносе у року од 8 
дана од дана објављивања текста конкурса у 
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе: Основна школа 
„Херој Пинки”, Трг братства јединства 12, 21400 
Бачка Паланка или донети лично у просторије 
школе, радним даном од 09.00 до 13.00 часова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве слати са назна-
ком: „Конкурсна документација за радно место 
секретар установе у посебним условима”. Бли-
жа обавештења се могу добити у секретаријату 
школе или на телефон: 021/604-0687.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ” 

21420 Бач, Школска 3

Васпитач

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним законом и ако има: 1) одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске 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 у трајању од три 
године као и одговарајуће више образовање; 
2) психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 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 малолет-
ног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: пријавни формулар доступан 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, личну 
и радну биографију са важећом адресом и кон-
такт телефоном, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење о држављанству 

(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); уверење, односно извод из каз-
нене евиденције МУП-а да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање и давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 
6 месеци). Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом канди-
дат прибавља пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Напомена: 
пријаве доставити лично или поштом на адресу 
установе: ПУ „Колибри”, Школска 3, Бач. Више 
информација на телефон Предшколске установе 
„Колибри” Бач: 021/6071-770.

Медицинска сестра - васпитач 

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
законом и ако има: 1) одговарајуће образо-
вање (средње образовање у трајању од четири 
године, образовни профил медицинска сестра - 
васпитач); 2) психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 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 и 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 дискриминаторско понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: пријавни формулар доступан 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; личну 
и радну биографију са важећом адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); уверење, односно извод из каз-
нене евиденције МУП-а да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање и давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 

и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 
6 месеци). Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом канди-
дат прибавља пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Напомена: 
пријаве доставити лично или поштом на адресу 
установе: ПУ „Колибри”, Школска 3, Бач. Више 
информација на телефон Предшколске установе 
„Колибри”: 021/6071-770.

Спремачица

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
законом и ако има: 1) одговарајуће образовање 
(основно образовање); 2) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 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 родоск-
врнуће, за кривична дела примање и давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: пријавни формулар доступан 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; личну 
и радну биографију са важећом адресом и кон-
такт телефоном; доказ о одговарајућој струч-
ној спреми (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
уверење, односно извод из казнене евиден-
ције МУП-а 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 кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање и 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 
6 месеци). Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом канди-
дат прибавља пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве достави-
ти лично или поштом на адресу установе: ПУ 
„Колибри”, Школска 3, Бач. Више информација 
на телефон Предшколске установе „Колибри”: 
021/6071-770.
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Наука и образовање

ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21001 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

У конкурсу који је објављен у часопису „Посло-
ви” број 887, од 24. 6. 2020. године. исправљају 
се услови од 14 до 25. Исправни су услови 14 до 
17, 18 до 21 и 22 до 25:

УСЛОВИ 14-17: VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора наука из области за коју 
се бира и остали услови за доцента утврђени 
чланом 74 Закона о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Новом Саду, Правилником 
о ближим условима за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Новом Саду, Статутом Меди-
цинског факултета у Новом Саду и чланом 21 
Правилника о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факул-
тета Нови Сад.

УСЛОВИ 18-21:VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора наука из уже научне 
области из које се бира а који је сваки од прет-
ходних нивоа студија завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 8 (осам). Остали услови 
утврђени су чланом 85. Закона о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и чланом 34. Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета Нови Сад.

УСЛОВИ 22-25: студент докторских студија, са 
завршеним интегрисаним академским студија-
ма медицине, који је сваки од претходних сте-
пена студија завршио просечном оценом нај-
мање 8. Остали услови утврђени су чланом 84 
Закона о високом образовању, Статутом Меди-
цинског факултета у Новом Саду и чланом 33. 
Правилника о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факул-
тета у Новом Саду.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ” 
Уздин, Маршала Тита 143

тел/факс: 013/673-003, 013/673-448
e-mail: osuzdin@gmail.com

Наставник математике
на румунском језику,  

са 89% радног времена

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 српском језику

са 89% радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, про-
фесор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, профе-
сор информатике - математике, дипломирани 
математичар - астроном, дипломирани матема-
тичар - примењена математика, дипломирани 
математичар - математика финансија (са избор-
ним предметом Основи геометрије), дипломира-
ни 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 геогра-
фије - математике, професор физике - матема-
тике, професор биологије - математике, профе-
сор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани мате-
матичар и информатичар, дипломирани матема-
тичар - механичар, 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 гео-
метрије) или двопредметне наставе математике 
и физике односно математике и информатике. 

Наставник енглеског језика
на румунском језику,  

са 84% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност, дипломира-
ни професор енглеског језика и књижевности, 
мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик), мастер профе-
сор 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, однос-
но стручне области за одговарајући предмет). 
Доказ о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или о положеном 
испиту из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе је обавезан. 

Педагошки асистент
на одређено време, за школску 2020/21. 
годину, односно до 31.08.2021. године.

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен струч-
не спреме саобраћајне струке, завршена обука 
за педагошког асистента (завршен прописани 
програм обуке за рад са децом и ученицима 
ромске националне мањине).

Спремачица
2 извршиоца

Спремачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
односно до повратка запослене  

са породиљског одсуства и одсуства  
са рада ради неге детета

ОСТАЛО: Сви кандидати треба да испуњавају 
следеће услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) 
и то да: 1) имају одговарајуће образовање; 2) 
имају 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 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) имају држављанство 
Републике Србије; 5) знају српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана 
пре закључења уговора о раду. У складу са чла-
ном 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), кандидат 
треба да има одговарајуће образовање. 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 
су дужни да уз пријавни формулар са званичне 
интернет странице на конкурс приложе: 1. ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; 2. извод из матичне књиге 
рођених, на прописаном обрасцу са холограмом 
(оригинал или оверену фотокопију); 3. уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); 4. доказ о 
неосуђиваности (доказ/уверење 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 
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 (оригинал уверења из казнене 
евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); 5. 
доказ о знању српског језика и језику на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, односно 
румунског језика, односно ромског језика за 
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радно место педагошког асистента (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском и језику на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад, односно румунском јези-
ку) - као доказ се доставља диплома о завр-
шеном школовању на српском језику - средње, 
више или високо или положен испит из српског 
језика - уверење одговарајуће високошколске 
установе да је лице положило испит из српс-
ког језика са методиком оригинал или оверена 
фотокопија и диплома о завршеном школовању 
на румунском језику - средње, више или високо 
или положен испит из румунског језика - уве-
рење одговарајуће високошколске установе да 
је лице положило испит из румунског језика са 
методиком оригинал или оверена фотокопија); 
6. доказ о завршеној обуци за педагошког асис-
тента. Напомена: лекарско уверење о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси се 
школи пре закључења уговора о раду. У поступ-
ку одлучивања о избору наставника комисија 
врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности. 
Психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака. Уколико је већ извршена психолош-
ка процена способности (у периоду од 6 месе-
ци пре истека рока за пријаву на овај конкурс), 
назначити у пријави кад је и где извршена про-
цена. Након истека рока за достављање прија-
ва није могуће достављање доказа о испуње-
ности услова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, пријаве са приложеним, а неовереним 
фотокопијама, као и пријаве оних кандидата 
који не испуњавају услове у погледу образо-
вања, врсте и степена стручне спреме, неће 
бити узете у разматрање. Оверене фотоко-
пије не могу бити старије од 6 месеци. Школа 
није у обавези да враћа конкурсну докумен-
тацију. 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). Уколико је образовање стече-
но у иностранству, испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање послова 
наставника утврђује решењем министар. У том 
случају доставити решење министра о испуње-
ности услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника за предмет за 
који се конкурише. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Пријавни формулар са потребним прило-
зима којима доказује да испуњава услове овог 
конкурса, кандидат треба да достави искључи-
во препоручено поштом на наведену адресу: 
Основна школа „Свети Георгије”, Маршала Тита 
143, 26216 Уздин или предају лично у секре-
таријату школе, сваког радног дана од 8 до 12 
часова, телефон за информације: 013/673-003 
и 013/673-448.

ОШ „ВАСА ЖИВКОВИЋ”
26000 Панчево, Карађорђева 87

Наставник предметне наставе - 
математика

Наставник предметне наставе 
-техника и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: одго-
варајуће образовање - 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 образо-
вање до 10.09.2005. године; 2. да кандидат 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 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 примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 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. 

ОСТАЛО: У складу са чланом 154 кандидати 
попуњавају пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, наке 
и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Сваки кандидат 
који учествује на конкурсу дужан је да доста-
ви: 1. попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; 2. потписану пријаву 
на конкурс са кратком биографијом; 3. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; 4. уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија не старије од шест месеци); 5. извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); 6. доказ о неосуђиваности - 
извод из казнене евиденције, који издаје МУП 
Србије (не старији од шест месеци); 7. доказ о 
знању српског језика и језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад у школи (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику, пошто се сматра да они познају 
језиик на којем се изводи образовано-васпитни 
рад); 8. доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља изабра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду). 
Напомена: сви докази прилажу се у оригиналу 
или овереној фотокопији. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија, коју именује директор шко-
ле. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на бројеве телефона које су навели у својим 
пријавама. Разговор са канидатима ће се оба-
вити у просторијама школе, а о месту и времену 
ће бити благовремено обавештени. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс доставити на адресу: ОШ 
„Васа Живковић” Панчево, Карађорђева 87, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”, са назнаком „За конкурс”.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26228 Скореновац, Братства јединства 49

тел./факс: 013/764-015

Наставник енглеског језика
са 74,44% радног времена, на 
мађарском наставном језику

Чистач/чистачица

УСЛОВИ: Кандидат је дужан да испуњава опште 
услове за пријем у радни однос прописане 
Законом о раду („Сл. гласнику РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/201413/2017-
ОУС, 113/2017 и 95/2018 - аут. тумачење). као и 
услове члана 139, 140, 141 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласнику РС”, број 88/17 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020): 1) има одговарајуће обра-
зовање, односно одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања 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), односно 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад 
из изборних предмета у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017) 
и да имају образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студирања 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова или доказ 
о положеним испитом из педагогије и психоло-
гије или доказ да је кандидат положио стручни 
испит за лиценцу, за радно чистач - чистачи-
ца - завршена основна школа; 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 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 језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад- 
мађарски језик и српски језик. Услови под тач-
кама 1-5 доказују се приликом пријема у рад-
ни односи и проверавају се у току рада. Доказ 
о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 
подносе се уз пријаву за конкурс, а под тачком 
2 пре закључења уговора о раду. Кандидати за 
радна места који уђу у ужи избор биће упућени 
на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима код Националне 
службе за запошљавање. По добијним резул-
татима кандидати ће бити позвани наинтервју. 
Кандидати за радно место наставника енглес-
ког језика су дужни да приликом пријављи-
вања доставе: 1. пријаву на конкурс која се 
може наћи на интернет страни Министарства 
просвете, науке и технолочког развоја, 2. крат-
ку биографију, 3. уверење о неосуђиваности за 
кривична дела наведена у тачки 3, а у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3, коју издаје Минис-
тарство унутрашњих послова РС, 4. диплому о 
одговарајућем образовању, 5. извод из матич-
не књиге држављана - не старије од 6 месеци, 
6. доказ о образовању психолошких, педагош-
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ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирањаод најмање 30 бодова 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, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирањаод нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Уколико кандидат не поседује лицен-
цу или одговарајучи доказ образовању психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на пријава се неће сматрати непотпуном али 
примљени кандидат је дужан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; 7. доказ знања мађарског језика-ди-
плома средњег, вишег или високог образо-
вање на мађарском језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или положен испит 
из мађарског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, 8. доказ знања српс-
ког језика - диплома средњег, вишег или висо-
ког образовање на српском језику или положен 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, кандидати за 
радно место чистач - чистачица су дужни да 
приликом пријављивања доставе: 1. пријаву на 
конкурс која се може наћи на интернет страни 
Министарства просвете, науке и технолочког 
развоја 2. кратка биографија, 3. уверење о нео-
суђиваности за кривична дела наведена у тачки 
3 а у складу са чланом 139 став 1 тачка 3., коју 
издаје Министарство унутрашњих послова РС, 
4. диплому о одговарајућем образовању - завр-
шена основна школа, 5. извод из матичне књи-
ге држављана- не старије од 6 месеци, 6. доказ 
знања мађарског језика, 7. доказ знања српског 
језика. Сви документи подносе се у оригиналу 
или овереним фотокопијама, на адресу школе, 
путем поште или лично. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Конкурс 
је отворен од дана објављивања у публикацији 
„Послови” и траје 8 дана.

ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЉУПЧЕ ШПАНАЦ”

18310 Бела Паланка, Светосавска бб
тел. 018/855-077

Наставник француског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: лице које има одговарајуће обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 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 са претходно 
завршеним студијама 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. септембра 2005. године; степен 
и врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 

бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19); лице које има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; лице које 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, лице 
које има држављанство Републике Србије, лице 
које зна српски језик на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз попуњен пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС, канди-
дат је дужан да приложи: потписану биогра-
фију кандидата (CV); оверене копије диплома 
првог и другог степена мастер студија, односно 
оверену копију дипломе на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; оверену копију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); оверену копију уверења о неосуђиваности 
из казнене евиденције МУП-а РС (не старије од 
6 месеци); доказ о познавању језика на коме 
се изводи образовно васпитни рад - српског 
језика доставља кандидат који није одгова-
рајуће образовање стекао на српском језику. 
Пријаве доставити на адресу: Основна школа 
„Љупче Шпанац” Бела Паланка, Светосавска 
бб, 18310 Бела Паланка. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи Конкурсна комисија коју 
ће директор именовати посебним решењем. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способност за рад са децом и 
ученицима.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

Љуберађа

Наставник математике
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава следеће услове: 1. 
поседoвање одговарајућег високог образо-
вања, у складу са члановима 140-143 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 
- други закони, 10/19 и 6/20): 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 са претходно завршеним 
студијама 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 
прописима који су уређивали високо образо-

вање до 10. септембра 2005. године. У складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник РС”, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019,) послове 
наставника математике може да обавља: про-
фесор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; професор мате-
матике 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 
математикe; 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 гео-
графије - математике; професор физике - мате-
матике; професор биологије - математике; 
професор математике - теоријско усмерење; 
професор математике - теоријски смер; дипло-
мирани математичар и информатичар; дипло-
мирани математичар - механичар. 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. Обавезно 
образовање кандидата 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, које 
је обавезан да стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу, 2. 
поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са и ученицима; 3. изврше-
на психолошка процена способности за рад са 
децом и ученицима; 4. неосуђиваност 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 непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом; 5. поседовање држављанства Репу-
блике Србије; 6. знање српског језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, а за лица којима још 



Бесплатна публикација о запошљавању 7301.07.2020. |  Број 888 |   

Наука и образовање

није издата диплома оверену фотокопију уве-
рења о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење/потврду из надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања; оригинал/оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије не старије од 
6 месеци; оригинал/оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених не старији од 6 
месеци; доказ о знању српског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (доказује се 
дипломом). Доказ о образовању из педагош-
ких, психолошких и методичких дисциплина 
доставља изабрани кандидат у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. Изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду, доставља уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са уче-
ницима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139 Зако-
на, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава, врши ужи избор кандидата, 
које у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима, обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријава 
са потребном документацијом подноси се лично 
или поштом, у затвореној коверти, са назнаком 
„Конкурс за наставника математике” на адресу 
школе: Основна школа „Светозар Марковић”, 
18217 Љуберађа. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на број телефона 010/2680-120.

Наставник српског језика
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту 
наставника предметне наставе - наставника 
српског језика може да буде примљено лице 
које испуњава следеће услове: 1. поседoвање 
одговарајућег високог образовања, у скла-
ду са члановима 140-143 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 - дру-
ги закони, 10/19 и 6/20): 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 са претходно завршеним сту-
дијама првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. У складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник РС”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019,) послове наставни-
ка српског језика може да обавља: 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 југословенску и општу књижевност; 
професор југословенске књижевности са стра-
ним језиком; дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик; дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност; професор срп-
ског језика и српске књижевности; дипломи-
рани 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 филологија (српски језик 
и лингвистика), Српска књижевност и језик 
са компаратистиком)); мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програми: Срп-
ски 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), Српска филологија (српски језик и 
књижевност),Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност); 
професор српскохрватског језика и књижев-
ности; мастер филолог из области филолошких 
наука; професор југословенске књижевности 
и српског језика. Обавезно образовање кан-
дидата је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са европс-
ким системом преноса бодова, које 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, 2. поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са ученицима; 3. извршена психолош-
ка процена способности за рад са ученицима; 
4. неосуђиваност 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 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном; 5. поседовање држављанства Републике 
Србије; 6. знање српског језика на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, a за лица којима још 
није издата диплома оверену фотокопију уве-
рења о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење/потврду из надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања; оригинал/оверену фотокопију уверења о 

држављанству Републике Србије не старије од 
6 месеци; оригинал/оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених не старији од 6 
месеци; доказ о знању српског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (доказује се 
дипломом). Доказ о образовању из педагош-
ких, психолошких и методичких дисциплина 
доставља изабрани кандидат у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. Изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду, доставља уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са уче-
ницима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139. Зако-
на, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава, врши ужи избор кандидата, које 
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. 
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 
ученицима, обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Пријава са потребном 
документацијом подноси се лично или поштом, 
у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за 
наставника српског језика” на адресу школе 
- Основна школа „Светозар Марковић”, 18217 
Љуберађа. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе, 
на број телефона: 010/2680-120.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „БАТА БУЛИЋ”
12300 Петровац на Млави
Јована Јовановића Змаја 1 

тел. 012/327-300

Наставник физике

Наставник математике

Наставник технике и технологије

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник Републике Србије” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 
113/17 и 95/19 - аутентично тумачење), тре-
ба да испуњавају и посебне услове предвиђе-
не чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон 
и 6/20) и то: 1. да имају одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: високо 
образовање за наставника основне школе, 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 
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педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета и да испуња-
вају услове прописане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручнихса-
радника у основно јшколи („Службени гласник 
Републике Србије - Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/ 16, 2/17, 3/17, 
13/2018 и 11/2019); 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 међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство РепубликеСрбије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (односи се на кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику). 

ОСТАЛО: Сви 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. Кандидати уз пријаву на 
конкурс треба да доставе: кратку биографију 
- CV са адресом и бројем телефона, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика (подно-
се само кандидати који су стекли одговарајуће 
образовање на другом језику). Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју ће извршити Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака, а пре доношења одлуке о избору. 
Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима - лекарско уве-
рење, не старије од 6 месеци.

Чистачица
3 извршиоца

Домар - мајстор одржавања

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из чл. 24 Закона о 
раду („Службени гласник Републике Србије”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/19 - аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове из чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије”, број 88/17, 27/18 - др.за-
кон, 10/19 и 6/20); да има основно образовање: 
основну школу за радно место чистачица а 

за радно место домар - мајстор одржавања: 
средње образовање у четворогодишњем 
трајању; 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 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 кога 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 (односи се на кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику). 

ОСТАЛО: Сви 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. Уз пријавни формулар (са 
званичне интернет странице) потребно је да 
кандидати доставе: кратку биографију - CV 
са адресом и бројем телефона; оригинал или 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној 
основној школи - важи за радно место чиста-
чице, а за радно место домар - мајстор одр-
жавања доказ о завршеном средњем образо-
вању четвртог степена, оригинал или оверена 
фотокопија; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, да није старија 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика - 
потврда или уверење (доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику). Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
ће извршити Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака, а 
пре доношења одлуке о избору. Кандидат који 
буде изабран дужан је да пре закључења угово-
ра о раду достави уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима - лекарско уверење не старије од 
6 месеци. Конкурс за сва радна места отворен 
је 8 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви”. Својеручно потписану пријаву на конкурс 
са потребном документацијом кандидати дос-
тављају поштом на адресу: ОШ „Бата Булић” 
Петровац на Млави, Јована Јовановића Змаја 
1, 12300 Петровац на Млави, са назнаком „За 
конкурс за пријем у радни однос ____ (навес-
ти радно место)” или лично на наведену адре-
су у секретаријату школе, сваког радног дана 
од 08.00 до 14.00 часова. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 012/327-300.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ”
12370 Александровац

Оглас објављен 27.05.2020. године у публика-
цији „Послови” поништава се за радно место: 1. 
домар - мајстор одржавања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ”

12370 Александровац
тел. 012/254-435

Домар - мајстор одржавања

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме тех-
ничке струке са положеним стручним испитом 
за рад са судовима под притиском (за послове 
руковања постројењем у котларници); да има 
психичку, физичку и здравствену 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 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. 
Кандидати су дужни да приликом подношења 
пријаве на конкурс, уз одштампани пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, поднесу доказе о испуње-
ности услова из чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и то: 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. 
Копије морају бити оверене, а уверења не ста-
рија од 6 месеци.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са документацијом 
у року од 8 дана од дана објављивања послати 
на адресу: ОШ „Херој Роса Трифуновић”, 12370 
Александровац, тел. 012/254-435. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
12311 Топоница
тел. 012/266-396

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место секрета-
ра треба да испуњава поред општих услова 
за заснивање радног односа у складу са чл. 
24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 
95/18 - аутентично тумачење) и услове из чл. 
132 ст. 2 и чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20), и то да: а) 
има одговарајуће образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије); 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; б) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) 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 кривична дела 
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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; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Наставник математике
са 90% радног времена

Наставник српског језика и 
књижевности

са 94% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за рад-
но место наставника поред општих услова за 
заснивање радног односа у складу са чл. 24 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС 
и 95/18 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане одред-
бама чл. 139, 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20), Правил-
ника 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, 11/19 и 2/2020), односно да: 1) 
поседује одговарајуће образовање: 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 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; 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-
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 које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: биографију, пријавни фор-
мулар, диплому о стеченом одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија), уверење о 
држављанству (оргинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци), доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику), извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија), уверење 
о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду; уве-
рење из казнене евиденције МУП-а да канди-
дат није осуђиван за кривична дела прописана 
чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона о основама система 

образовања и васпитања (оргинал или оверена 
фотокопија уверења, не старије од 6 месеци), 
доказ о знању српског језика, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Сва остала документа су саставни 
део пријаве на конкурс. Избор се врши у складу 
са Законом о основама система образовања и 
васпитања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. У складу са чланом 154 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи најкасније у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који уђу у ужи избор 
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 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. Прија-
ве на конкурс доставити лично или поштом у 
затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за 
избор наставника математике / наставника срп-
ског језика и књижевности / секретара школе”, 
на адресу: Основна школа „Ђура Јакшић”, Топо-
ница бб, 12311 Мало Црниће, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Све инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секрета-
ра школе на број телефона: 012/266-396 и на 
имејл: osdjuratoponica.mc@gmail.com, радним 
даном од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДУДЕ ЈОВИЋ” 
12374 Жабари, Кнеза Милоша 117 

Наставник разредне наставе

Наставник физике

Наставник математике

Наставник српског језика

Радник за одржавање хигијене
2 извршиоца

Домар-ложач

УСЛОВИ: Послове наставника у основној школи 
може да обавља лице - кандидат који испуњава 
следеће услове: 1. да има одговарајуће високо 
образовање према чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020), 7. степен стручне спреме, тј. ако је сте-
као: 1) одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе 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 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 (кандидат мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, односно, 2) одговарајуће 
високо образовање за наставника основне шко-
ле, на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, 3) обавезно образовање кандидата за 
наставника у основној школи је и образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина које је стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, прописано чл. 142 ст. 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 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, 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат за 
наставника је обавезан да поред попуњеног 
пријавног формулара са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС, писане молбе за пријем у 
радни однос на неодређено време, кратке био-
графије, фотокопије очитане личне карте са 
чипом или личне карте без чипа, основној шко-
ли достави и следећа документа: извод из мати-
чне књиге рођених на прописаном обрасцу, 
трајни са холограмом, уверење о држављанству 
Републике Србије, на прописаном обрасцу, уве-
рење из надлежног основног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак и 
није покренута истрага за кривична дела из 
надлежности основних и виших судова и основ-
них и виших јавних тужилаштава (уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
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, уверење надлеж-
не полицијске управе МУП-а да према подацима 
из казнене евиденције овог министарства кан-
дидат није осуђиван (извод из КЕ - казнене еви-
денције), диплома или уверење о стеченом 
високом образовању за наставника основне 
школе на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или о стеченом академском називу мас-
тер на студијама другог степена за наставника 
основне школе, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не, тј. диплома и додатак дипломи са основних 
студија и диплома и додатак дипломи са мастер 
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студија, из чл. 140 ст. 1 и 2 закона (VII степен 
стручне спреме одговарајуће врсте занимања), 
уверење или потврда да кандидат 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 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Ако се ово уверење или потврда 
не може прибавити, исто се може доказати ове-
реном фотокопијом индекса или додатка дипло-
ми са основних студија и мастер студија. Уве-
рење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (уверење о здравственом стању издато 
од надлежне здравствене установе - надлежне 
службе медицине рада), које се подноси непо-
средно пре закључења уговора о раду, доказ о 
знању српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад доставља канди-
дат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику. Наставник треба да 
испуњава услове прописане чл. 139, чл. 140 ст. 
1 и 2, чл. 141 ст. 7, чл. 142 ст. 1 и 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020) и да има стручну спрему прописану 
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 Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Дуде Јовић” Жабари. Послове наставни-
ка може да обавља лице које је стекло високо 
образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (чл. 141 ст. 7 Закона). 
Наставник мора да има и обавезно образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина које је стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова (чл. 142 ст. 1 Закона). 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 чл. 142 ст. 1 Закона (чл. 142 ст. 
4 Закона). Послове радника за одржавање 
хигијене у основној школи може да обавља 
лице - кандидат који испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање према чл. 
139 ст. 1 т. 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и према 
Правилнику о организацији и систематизацији 
послова, I степен стручне спреме, тј. ако је сте-
као: основно образовање и васпитање, односно 
завршио основну школу у трајању од 8 разреда; 
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, 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат за 

радника за одржавање хигијене је обавезан да 
поред попуњеног пријавног формулара са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС, писане 
молбе за пријем у радни однос на неодређено 
време, кратке биографије, фотокопије очитане 
личне карте са чипом односно личне карте без 
чипа, основној школи достави и следећа доку-
мента: извод из матичне књиге рођених, на 
прописаном обрасцу, трајни са холограмом, 
уверење о држављанству Републике Србије, на 
прописаном обрасцу, уверење из надлежног 
основног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак и није покренута истра-
га за кривична дела из надлежности основних и 
виших судова и основних и виших јавних тужи-
лаштава (уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а да према подацима из казнене еви-
ден-ције овог министарства кандидат није 
осуђиван (извод из КЕ - казнене евиденције); 
сведочанство о завршеној основној школи, 
односно о стеченом основном образовању и 
васпитању у трајању од 8 разреда (I степен 
стручне спреме), као одговарајуће образовање 
прописано чл. 139 Закона и Правилником о 
организацији и систематизацији послова; уве-
рење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (уверење о здравственом стању издато 
од надлежне здравствене установе - дома 
здравља), које се подноси непосредно пре 
закључења уговора о раду; доказ о знању срп-
ског језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику. Радник за одржавање хигијене тре-
ба да испуњава услове прописане чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020) и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у ОШ „Дуде Јовић” Жабари. 
Послове домара-ложача у основној школи може 
да обавља лице које испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање према чл. 
139 ст. 1 т. 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и према 
Правилнику о организацији и систематизацији 
послова, I степен стручне спреме и пожељно је 
да има одговарајућу стручну оспособљеност за 
ложача, тј. ако је стекао: основно образовање 
и васпитање у трајању од 8 разреда или нај-
мање први разред средњег образовања и вас-
питања и пожељно је да буде стручно оспо-
собљен за безбедно обављање послова при 
руковању топловодним котловима на чврста 
горива са ручним ложењем; 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 

правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат за домара-ложа-
ча је обавезан да поред попуњеног пријавног 
формулара са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, писане молбе за пријем у радни 
однос на неодређено време, кратке биографије, 
фотокопије/очитане личне карте са чипом, 
односно личне карте без чипа, основној школи 
достави и следећа документа: извод из матичне 
књиге рођених, на прописаном обрасцу, трајни 
са холограмом; уверење о држављанству Репу-
блике Србије на прописаном обрасцу; уверење 
из надлежног основног суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак и није 
покренута истрага за кривична дела из надлеж-
ности основних и виших судова и основних и 
виших јавних тужилаштава (уверење да канди-
дат 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 
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 њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање); уверење надлежне поли-
цијске управе МУП-а да према подацима из каз-
нене евиденције овог министарства кандидат 
није осуђиван (извод из КЕ - казнене евиден-
ције); сведочанство о стеченом основном обра-
зовању и васпитању или сведочанство о завр-
шеном најмање првом разреду средњег 
образовања и васпитања (I степен стручне 
спреме), као одговарајуће образовање прописа-
но чл. 139 Закона и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова. Пожељно је да 
има уверење о стручној оспособљености за без-
бедно обављање послова при руковању топло-
водним котловима на чврста горива са ручним 
ложењем, издато од надлежне установе или 
привредног друштва, а ако га не поседује, извр-
шиће се стручна обука коју ће обезбедити 
послодавац. Уверење да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (уверење о здравственом 
стању издато од надлежне здравствене устано-
ве - дома здравља), подноси се непосредно пре 
закључења уговора о раду, доказ о знању срп-
ског језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику. Домар-ложач треба да испуњава 
услове прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Дуде Јовић” Жабари. Кандидати 
потребну документацију достављају установи. 
Психолошку процену способности свих канди-
дата за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Наве-
дени документи морају бити оригинали или 
фотокопије оверене у основном суду или 
општинској-градској управи или код јавног 
бележника, не старији од 6 месеци. Неблаго-
времени, непотпуни и неуредни захтеви за 
пријем у радни однос и захтеви са неовереним 
документима, неће бити узети у разматрање. 
Захтеви за пријем у радни однос на неодређено 
време са пријавним формуларом и доказима о 
испуњавању услова конкурса достављају се 
поштом или лично у затвореној коверти, у року 
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од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање, на адресу: ОШ „Дуде Јовић” Жабари, 
Кнеза Милоша 117, 12374 Жабари. Телефони за 
информације: 012/250-119, 012/250-109.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
12000 Пожаревац, Кнеза Лазара 1

тел./факс: 012/223-396
e-mail: office@mokranjac.rs

Наставник солфеђа, теорије музике, 
упоредног клавира

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

3 извршиоца

УСЛОВИ: наставник солфеђа: дипломирани 
музичар, усмерење музички педагог; дипломи-
рани музички педагог; дипломирани музичар 
- педагог; професор солфеђа и музичке кул-
туре; професор солфеђа; мастер теоретичар 
уметности, професионални статус - музички 
педагог; професор музике; професор музичког 
васпитања; дипломирани музичар - професор 
солфеђа. Наставник теорије музике: дипломи-
рани музичар, усмерење музички педагог, ком-
позитор, музиколог или етномузиколог; дипло-
мирани музички педагог; дипломирани музичар 
- педагог; професор солфеђа и музичке култу-
ре; професор солфеђа; професор музичке кул-
туре; дипломирани композитор; дипломирани 
диригент; дипломирани музиколог; дипломи-
рани етномузиколог; академски музичар - ком-
позитор; мастер теоретичар уметности, про-
фесионални статус - музички педагог, музички 
теоретичар или етномузиколог; мастер компо-
зитор; мастер музички уметник, професионални 
статус - диригент; професор музике; професор 
музичког васпитања; дипломирани музичар - 
професор солфеђа. Наставник упоредног кла-
вира: дипломирани музичар, усмерење пија-
ниста или музички педагог; (2) дипломирани 
музичар - пијаниста; дипломирани музичар - 
оргуљаш; дипломирани музичар - чембалиста; 
академски музичар пијаниста; академски музи-
чар оргуљаш; академски музичар чембалиста; 
мастер музички уметник, професионални статус 
- клавириста, оргуљаш или чембалиста; мастер 
теоретичар уметности, професионални статус 
- музички педагог; дипломирани клавириста; 
професор солфеђа и музичке културе; профе-
сор музике; професор музичког васпитања; 
дипломирани музичар - професор солфеђа.

Наставник хармонике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 50% радног времена

УСЛОВИ: наставник хармонике: дипломирани 
музичар усмерење акордеониста; дипломира-
ни музичар - акордеониста; академски музичар 
акордеониста; мастер музички уметник - про-
фесионални статус - акордеониста или хармо-
никаш, дипломирани музичар-бајаниста.

Наставник виолончела
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: наставник виолончела: дипломирани 
музичар, усмерење виолончелиста; дипломира-
ни музичар - виолончелиста; академски музи-
чар виолончелиста; мастер музички уметник, 
професионални статус - виолончелиста.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 
- други закон, 10/2019 и 6/2020) и то: 1. да има 
одговарајуће образовање: у складу са чл. 139 
ст. 1. Закона о основама система образовања 
и васпитања, у складу са Правилником 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. 16/2015, 11/2016, 
2/2017, 9/2019) као и чланом 2 став 1 тачка 
1, 5, 10, 13, 14 и 30 Правилником о степену и 
врсти образовања наставника у основној музич-
кој школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020), 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 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 и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (српски језик). 
За наведена радна места кандидати попуњавају 
пријавни формулар који преузимају са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подно-
се се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс, 
кандидати поред биографије треба да приложе: 
1. оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, 2. оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (не старији од 6 месеци), 3. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 4. 
доказ о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за кривична дела за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или 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 (оригинал, да није 
старије од 6 месеци), 5. доказ о познавању 
језика на којем се остварује образовно- васпит-
ни рад (српски језик) кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику, у ком случају је у обавези да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, 6. доказ о испуњености услова у 
погледу психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима, не ста-
рије од 6 месеци, достављају кандидати који 
буду изабрани, пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве слати са назнаком „За конкурс” на 
адресу: Школа за основно и средње музичко 
образовање „Стеван Мокрањац”, Кнеза Лаза-
ра 1, Пожаревац, или лично у секретаријату 

школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. Сва потребна обавештења 
могу се добити у секретаријату школе на тел. 
012/223-396. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати, а сви кандидати у 
пријави треба да наведу број контакт телефона.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ”

Милошевац, Трг јединства 13
тел./факс: 026/802-233

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

директора са функције

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из чл 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и члана 2 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, као и да 
доставе све неопходне доказе о испуњености 
услова за учешће на конкурсу. Поред пријаве 
на конкурс (са радном биографијом) кандидати 
треба да доставе и попуњен пријавни форму-
лар објављен на завничној интернет страници 
Министарства, који достављају са оригинали-
ма или овереним фотокопијама докумената, 
којима доказују да испуњавају услове конкур-
са, и то: диплому о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, да нису осуђивани 
за кривична дела предвиђена чл. 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система, не ста-
рије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве се достављају 
лично, у секретаријату школе, од 8 до 14 сати 
или поштом на адресу: 11318 Милошевац, Трг 
јединства 13. Контакт лице: секретар школе, 
Даниел Ранковић: 064/1943-808.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13

тел. 026/617-388

Наставник рачунарства и 
информатике

за 90% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани информатичар, мастер информатичар, 
дипломирани математичар, мастер математи-
чар. Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане Законом о раду, услове из 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), као и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама.

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни 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 положе-
ном стручном испиту за рад у образовању или 
положеном испиту 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 
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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 прове-
ри психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизова-
них 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 
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 „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11328 Водањ, Петра Костића 1

тел. 026/4715-004

Наставник математике
са 90% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла 
наставника математике, наставника информа-
тике и наставника енглеског језика може бити 
примљен кандидат који мора да поседује: одго-
варајуће високо образовање у складу са чл.139, 
140 и 155 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), у скла-
ду са Законом о високом образовању, односно 
образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су утврђивали високо образовање до 
10.09.2005. године. Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 
13/18 и 11/19). Кандидат мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 
бодова из психолошких, педагошких методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Наставник који је у току студија положио 
испиз из педагогије или психологије или поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 
овог Закона уверење о држављанству РС (ори-
гинал или оверена копија); психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања 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 санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриматорно понашање. Кандидат попуња-

ва пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи. Уз захтев кандидат 
доставља: оверен препис (копију) дипломе о 
завршеном образовању са исправом којом се 
доказује да је кандидат стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, односно доказ о положеним испитима из 
педагогије или психологије или доказ да је кан-
дидат положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу; уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена 
у чл.139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 
6/20); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија); уверење о држављан-
ству РС (оригинал или оверена копија). Рок 
за подношење пријаве на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве се достављају непосредно или 
путем поште на адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, 
Петра Костића 1, 11328 Водањ. Сва потребна 
обавештења могу се добити код секретара шко-
ле на број телефона 026/4715-004.

Наставник информатике
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла 
наставника математике, наставника информа-
тике и наставника енглеског језика може бити 
примљен кандидат који мора да поседује: одго-
варајуће високо образовање у складу са чл.139, 
140 и 155 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), у скла-
ду са Законом о високом образовању, односно 
образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су утврђивали високо образовање до 
10.09.2005. године. Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 
13/18 и 11/19). Кандидат мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 
бодова из психолошких, педагошких методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Наставник који је у току студија положио 
испиз из педагогије или психологије или поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из. чл. 142 ст. 1 
овог Закона уверење о држављанству РС (ори-
гинал или оверена копија); психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања 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 санкцију, и да 

за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриматорно понашање. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи. Уз захтев кандидат 
доставља: оверен препис (копију) дипломе о 
завршеном образовању са исправом којом се 
доказује да је кандидат стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, односно доказ о положеним испитима из 
педагогије или психологије или доказ да је кан-
дидат положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу; уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у чл. 
139 ст. 1 тач 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверена копија). Рок за под-
ношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве се достављају непосредно или путем 
поште на адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, Петра 
Костића 1, 11328 Водањ. Сва потребна оба-
вештења могу се добити код секретара школе 
на број телефона: 026/4715-004.

СОМБОР

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Доцент за ужу научну област 
Педагошке науке

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
трећег степена (докторске академске студије), 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005, односно научни назив 
доктор наука - педагошке науке, стечен по 
пропису који је уређивао високо образовање 
пре 10.09.2005. Кандидат може бити лице које 
је сваки од претходних степена студија завр-
шило са просечном оценом најмање 8, однос-
но које има најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи и мора 
испуњавати и остале услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању, Статутом и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Статутом 
и општим актима Педагошког факултета у Сом-
бору. Кандидати уз пријаву подносе: фотоко-
пије диплома свих нивоа студија са додаци-
ма диплома, попуњен образац биографских 
података (преузет са: http: //www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje), приложен у штампаној и елек-
тронској форми, библиографију објављених 
радова и саме радове, евалуацију студената 
о педагошком раду, уверење о некажњавању 
(МУП) и фотокопију личне карте. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Место рада: Сомбор. Поступак избора у звање 
и заснивање радног односа спроводи се у скла-
ду са одредбама Закона о високом образовању, 
одредбама Статута и општих аката Универ-
зитета у Новом Саду и Статута и општих ака-
та Факултета. Конкурс је отворен 15 дана од 
објављивања у листу „Послови”.

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22223 Кузмин, Николе Радојчића 15

тел. 022/664-411
e-mail: sm.oskuzmin@neobee.net

Чистачица

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да кандидат 
испуњава и услове прописане члановима 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20) и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Основној школи „Бранко 
Радичевић” Кузмин, број 5/5-019 од 14.09.2019. 
године и то да кандидат: 1) има основно обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из тачке 2) пре закључења уговора 
о раду. 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 устано-
ви. Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави шко-
ли: кратку биографију (CV), оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег образовања (не старију 
од 6 месеци); уверење да није осуђиван, ори-
гинал (не старији од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених 
на прописаном обрасцу са холограмом; уколико 
диплома није издата на српском језику - потврду 
да зна српски језик, а за лица која нису стекла 
образовање на српском језику - доказ о поло-
женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; доказ о 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) прилаже изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Одлуку о избору канди-
дата донеће конкурсна комисија након добијања 
резултата психолошке процене кандидата, у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Неће се разматрати пријаве које 
су неблаговремене, непотпуне, уз које нису при-
ложени докази који се траже конкурсом, као 
ни пријаве оних кандидата који не испуњавају 
услове у погледу образовања, врсте и степена 
стручне спреме. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде подата-
ка 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 испуња-

вању услова доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Бранко 
Радичевић”, 22223 Кузмин, Николе Радојчића 15, 
са назнаком „За конкурс - чистачица” или лично 
у просторијама школе, сваког радног дана од 10 
до 14 часова. Све информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе, на број телефо-
на: 022/664-411 и 069/664-202.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО БРЗАК УЧА”
22400 Рума, Вука Караџића 70

тел. 022/474-716

Наставник физике
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечено 
образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању, почев од 10. септембра 2005. 
године, односно на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, а у складу са Правилником о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама.

Наставник практичне наставе у 
области електротехнике

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, на студија-
ма првог степена (основне академске односно 
струковне и специјалистичко струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
више образовање, а у складу са Правилником 
о врсти и степену стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Наставник стручних предмета 
електроструке

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечено 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије), у складу са Законом о 
високом образовању, почев од 10. септембра 
2005. године, односно на основним студијама у 
трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, а у складу са Правилником о врсти 
и степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама, и то: дипломирани инжењер електро-
технике, смер рачунарска техника и управљање 
системима или мастер академске студије другог 
степена, електротехника, на студијском програ-
му Рачунарство и аутоматика, смер Примењене 
рачунарске науке и информатика или мастер ака-
демске студије електротехнике, модул Рачунар-
ска техника и информатика или мастер информа-
тичар - мастер академске студије другог степена. 

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничке 
струке или завршена гимназија. 

Наставник стручних предмета 
електроструке

са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечено 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије), у складу са Законом о 
високом образовању, почев од 10. септембра 
2005. године, односно на основним студијама у 
трајању од најмање пет година, по пропису који 

је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, а у складу са Правилником 
о врсти и степену стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама; наставник стручних пред-
мета електроструке - дипломирани инжењер 
електротехнике, смер Рачунарска техника и 
управљање системима, или мастер академске 
студије другог степена, електротехника, на сту-
дијском програму Рачунарство и аутоматика, 
смер Примењене рачунарске науке и информа-
тика или мастер академске студије електротех-
нике, модул Рачунарска техника и информатика 
или мастер информатичар - мастер академске 
студије другог степена. 

ОСТАЛО: 1. одговарајуће образовање - у складу 
са Правилником о врсти и степену стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама и Законом о 
основама система образовања и васпитања; 2. 
да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 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 
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 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 
познаје језик на коме се изводи настава. Канди-
дат уз пријаву на конкурс подноси следећа доку-
мента: 1. пријавни формулар који можете наћи 
на интернет страници Министарства; 2. испуње-
ност услова у погледу врсте и степена стручне 
спреме доказује се оригиналом, односно овере-
ном фотокопијом дипломе/уверења о звању и 
степену стручне спреме; уз мастер диплому оба-
везно доставити диплому основних студија као и 
додатак дипломи, ако постоји; 3. оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; 4. оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), 5. доказ о неосуђиваности. 
Напомена: пријављени кандидати биће упућени 
на претходну проверу психофизичких способ-
ности у складу са законом. Доказ о здравственој 
способности кандидата подноси се пре закљу-
чивања уговора о раду. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у листу „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва 
потребна обавештења могу се добити у секре-
таријату школе на тел: 022/474-716. Пријаве са 
потребном документацијом о испуњености усло-
ва подносе се на адресу школе: Вука Караџића 
70, 22400 Рума, са назнаком „За конкурс”.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 888 | 01.07.2020.80

Наука и образовање

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА 

МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Расписује конкурс за заснивање  
радног односа и стицање звања:

Филолошке науке - Енглеска 
филологија - наставник страног 

језика за рад на мађарском 
наставном језику
на одређено време  

од пет година

УСЛОВИ: У звање наставника страног јези-
ка може бити изабрано лице које има стечено 
високо образовање првог степена, објавље-
не стручне радове у одговарајућој области и 
способност за наставни рад. Ближи услови за 
избор у звање наставника утврђују се општим 
актом Факултета и општима актима Универзите-
та у Новом Саду у складу са минималним усло-
вима за избор у звања наставника на универзи-
тету 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 предвиђени 
одредбама истог Закона о високом образовању 
(Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон и 73/2018 и 67/2019) и општима 
актима Универзитета у Новом Саду и Учитељс-
ког факултета на мађарском наставном језику 
у Суботици. Лице које је правноснажном пре-
судом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској устано-
ви не може стећи звање наставника, односно 
сарадника.

ОСТАЛО: Пријаве, молба кандидата са прилози-
ма (биографија, списак научних радова, радо-
ви, дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, лекарско уверење, уверење 
о неосуђиваности и прилоге према Закону о 
високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018 и 
67/2019), подносе се Учитељском факултету 
на мађарском наставном језику у Суботици на 
адресу: Штросмајерова 11. у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће узимати у 
обзир.

Интердисциплинарна научна област 
- Историја културе  

- редовни професор
за рад на мађарском  

наставном језику

УСЛОВИ: у звање редовног професора може 
бити изабрано лице које је претходне степе-
не студија завршило са просечном оценом нај-
мање 8, односно које има најмање три године 
педагошког искуства на високошколској уста-
нови, има научни назив доктора наука, има и 
већи број научних радова који утичу на раз-
вој научне мисли у ужој области објављених у 
међународним или водећим домаћим часописи-
ма, са рецензијама, већи број научних радова 
и саопштења изнетих на међународним или 
домаћим научним скуповима, објављен уџбе-
ник или монографију или оригинално стручно 
остварење, остварене резултате у развоју науч-
но-наставног подмлатка на факултету, учешће 
у завршним радовима на специјалистичким и 

мастер академским студијама. Ближи услови за 
избор у звање наставника утврђују се општим 
актом Факултета и општима актима Универ-
зитета у Новом Саду у складу са минималним 
условима за избор у звања наставника на уни-
верзитету из члана 12. став 1 тачка 15) Зако-
на 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 услови-
ма за избор наставника факултета предвиђени 
одредбама истог Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон и 73/2018 и 67/2019) и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Учитељс-
ког факултета на мађарском наставном језику 
у Суботици. Лице које је правноснажном пре-
судом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској устано-
ви не може стећи звање наставника, односно 
сарадника.

ОСТАЛО: Пријаве, молба кандидата са прилози-
ма (биографија, списак научних радова, радо-
ви, дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, лекарско уверење, уверење 
о неосуђиваности и прилоге према Закону о 
високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018 и 
67/2019), подносе се Учитељском факултету 
на мађарском наставном језику у Суботици, на 
адресу: Штросмајерова 11, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће узимати у 
обзир.

Интердисциплинарна научна област 
- историја културе - асистент

за рад на мађарском наставном језику, 
на одређено време од три године,  

са могућношћу продужења  
за још три године

УСЛОВИ: високошколска установа бира у звање 
асистента, студента докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8) и који 
показује смисао за наставни рад. Остали усло-
ви за избор сарадника Факултета предвиђени 
су одредбама Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон и 73/2018, и 67/2019) и општима 
актима Универзитета у Новом Саду и Учитељс-
ког Факултета на мађарском наставном језику 
у Суботици. Лице које је правноснажном пре-
судом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској устано-
ви не може стећи звање наставника, односно 
сарадника.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: 
биографија, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми - оргинали или оверене копије, 
потврда ВУ да је студент докторских студија, 
извод из матичне књиге рођених - оргинал 
или оверена копија, уверење о држављанству 
- оргинал или оверена копија, списак научних 
радова, радови, лекарско уверење, уверење 
о неосуђиваности подносе се Учитељском 
факултету на мађарском наставном језику у 
Суботици на адресу: Штросмајерова 11, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у обзир.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
24413 Палић, Трогирска 20

Наставник математике
на мађарском наставном језику,  

у одељењима на мађарском наставном 
језику

Наставник математике
на мађарском наставном језику,  

са 78% радног времена, у одељењима 
на мађарском наставном језику

Наставник физике
на мађарском наставном језику,  

са 60% радног времена, у одељењима 
на мађарском наставном језику

Наставник физике
за 50% радног времена, у одељењима 

на српском наставном језику

Наставник енглеског језика
за 98% радног времена, у одељењима 

на српском наставном језику

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат 
мора да испуњава услове за заснивање радног 
односа прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, а то су: одговарајуће високо образовање 
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, уз услов 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 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; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (мађарски 
језик).

ОСТАЛО: 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, 13/2018, 11/2019 и 
2/2020) прописани су степен и врста образо-
вање наставника који су услов за обављање 
послова наставника за које је расписан конкурс. 
Кандидат је дужан да уз попуњени пријавни 
формулар који се преузима на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - www.mpn.gov.rs, на кон-
курс достави: оверену копију доказа стеченом 
одговарајућем високом образовању у складу 

www.nsz.gov.rs
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са чланом 140 Закона и Правилника; извод из 
матичне књиге рођених на обрасцу са хологра-
мом; извод из казнене евиденције МУП-а да 
лице није осуђивано, у складу са чланом 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, вишој школи или факултету на срп-
ском / мађарском језику или уверење о поло-
женом испиту из српског / мађарског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве). Уколико је кандидат стекао одговарајуће 
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 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 обавиће 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 психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима пре закључења уговора 
о раду. Пријаве са потребном документацијом 
слати на адресу школе, са назнаком „За кон-
курс”. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Копије доказа које се под-
носе при конкурисању оверавају се од стране 
недлежног органа, у супротном неће се узети 
у разматрање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
на конкурс доставити на следећу адресу: ОШ 
„Мирослав Антић”, Трогирска 20, 24413 Палић.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
24413 Палић, Трогирска 20

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат 
мора да испуњава следеће услове: да има одго-
варајуће образовање: најмање основно обра-
зовање, односно завршена основна школа; 
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 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.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да, уз попуњени 
пријавни формулар који се преузима на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs, 
на конкурс достави: оверену копију доказа сте-
ченом одговарајућем образовању - сведочанство 
о завршеној основној школи; извод из матич-
не књиге рођених на обрасцу са холограмом; 
извод из казнене евиденције МУП-а да лице није 
осуђивано, у складу са чланом 139 став 1 тачка 
3) Закона (прибавља се у надлежној полицијској 
управи према месту пребивалишта); оригинал 

или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије. 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 про-
цене конкурсна комисија обавиће разговор са 
кандидатима 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 психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима пре закључења уговора о 
раду. Пријаве са потребном документацијом сла-
ти на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Копије доказа које се подносе при 
конкурисању оверавају се од стране недлежног 
органа, у супротном неће се узети у разматрање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве на конкурс доста-
вити на следећу адресу: ОШ „Мирослав Антић”, 
Трогирска 20, 24413 Палић.

ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН”
24000 Суботица, Карађорђев пут 94

Наставник српског језика

Наставник математике
на српском наставном језику,  

са 88,88% радног времена

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на мађарском наставном језику,  
са 60% радног времена

Наставник музичке културе
на српском наставном језику,  

са 65% радног времена

Наставник ликовне културе
на српском наставном језику,  

са 85% радног времена

Наставник ликовне културе
на мађарском наставном језику,  

са 70% радног времена

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

Чистачица
са 50% радног времена

Сервирка
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописа-
ним чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - 
др. закон и 6/2020) и то ако: има одговарајуће 
образовање; има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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; 
има држављанство Републике Србије; 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 члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Наставник мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом 
преноса 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 напред наведе-
но образовање. Образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина 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. На основу члана 141 став 7 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, посло-
ве наставника и стручног сарадника може да 
обавља лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на језику на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: 
биографију, попуњен пријавни формулар на 
званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.
rs, оригинал или оверену фотокопија дипломе, 
оригинал или оверену фотокопију документа 
којим се доказује савладан програм обуке за 
педагошког асистента (уводни модул), уверење 
из казнене евиденције МУП-а о некажњавању, 
доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у складу са чланом 141 став 
7 Закона (да је стекло средње, више или висо-
ко образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положио испит 
из тог језика по програму високошколске уста-
нове), доказ о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви докази и који испуњавању услове за огла-
шено радно место, упућују се на проверу пси-
хофизичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакт адресу 
у својим пријавама. Разговор са кандидати-
ма ће се обавити у просторијама ОШ „Сечењи 
Иштван” у Суботици, Карађорђев пут 94, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити оба-
вештени на контакт телефон који су навели у 
својим пријавама. У складу са чланом 155 став 
7 Закона, установа у поступку избора педагош-
ког асистента прибавља мишљење надлежног 
органа јединице локалне самоуправе. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима иза-
брани кандидат подноси пре закључивања уго-
вора о раду. Пријаве са потребном документа-
цијом слати искључиво поштом (не мејлом) на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс”, а на 
коверти назначити на које радно место се кон-
курише. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Одлука 
о избору кандидата биће донета у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење прија-
ва, о чему ће бити обавештени сви кандидати, 
у складу са Законом. Контакт телефон: 024/525-
799, Гордана Поњаушић, секретар школе.
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ШАБАЦ

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ”

15356 Глушци, Светомира Алимпића 3

Оглас објављен 10.06.2020. године у публика-
цији „Послови” број 885, исправља се у броју 
извршилаца за радно место чистачица, у Глуш-
цима и у издвојеном одељењу у Узвећу, и 
исправно треба да гласи:

Чистачица
место рада у Глушцима и у издвојеном 

одељењу у Узвећу
2 извршиоца

У осталом делу оглас је непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА „КРАЉ 
АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ”

15306 Прњавор, Војводе Мишића 2

Наставник математике
са 65% радног времена

Сервирка
са 50% радног времена, место рада: 

Прњавор и Рибари

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде 
примљено лице које: 1. има одговарајуће обра-
зовање и то: за наставника и стручног сарад-
ника: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), 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; за сервирку: дру-
ги или трећи степен стручне спреме куварске 
струке; 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 језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних 
законом, кандидат мора испуњавати и посеб-
не услове прописане Законом основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), Законом о 
основном образовању и васпитању („Сл. глас-
ник РС”, бр. 55/2013, 101/17, 27/18 и 10/19), 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпит-
ни рад из изборних предмета у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 11/2017) 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). 
Докази о испуњавању услова: пријавни форму-

лар са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, потписана био-
графија кандидата, оригинал/оверена копија 
дипломе, оригинал/оверена копија уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), ори-
гинал/оверена копија извода из матичне књиге 
рођених, оригинал/оверена копија уверења о 
неосуђиваности. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима. Рок за подношење 
пријаве: 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови”. Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу је секретар Слобо-
дан Перић, 015/282-218, 064/460-2024. Адре-
са на коју се подносе пријаве: Основна школа 
„Краљ Александар Карађорђевић”, Војводе 
Мишића 2, 15306 Прњавор.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
15358 Бадовинци, Карађорђева 1

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наве-
дено радно место треба да испуњава услове 
из 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 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 и 13/2018). Члан 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања 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 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 изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запо-
штање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 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) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-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), 4) и 5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ ис става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 
закона о основама система образовања и вас-
питања прописано је да 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 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; 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 ста-
ва 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 наставе 
и других облика образовно-васпитног рада на 
радном месту наставник разредне наставе, и то: 
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.

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. 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, запоштање 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 (уверење МУП-а, не старије од шест 
месеци, оригинал или оверена фотокопија), 
4. доказ да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад, однос-
но српски језик (диплома издата и стечена на 
српском 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 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 попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Кандидат који уђе у ужи 
избор биће позван на разговор. Пријава на кон-
курс обавезно садржи податке о радном месту 
на које кандидат конкурише и податке о кан-
дидату (име и презиме, адреса пребивалишта, 
односно боравишта, контакт телефон канди-
дата, адреса електронске поште ако је канди-
дат поседује). Пријаве са доказима доставити 
у року од 8 дана од дана оглашавања у публи-
кацији „Послови”. Пријаве доставити на адре-
су: Основна школа „Вук Караџић” Бадовинци, 
Карађорђева 1, 15358 Бадовинци.

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наведено 
радно место треба да испуњава услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања 
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и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) као 
и Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у Основној школи „Вук Караџић” 
у Бадовинцима за школску 2019/2020. годину 
дел. број 337/2 од 25.07.2019. године. Члан 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања прописује услове за пријем у рад-
ни однос, односно да 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 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) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-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), 4) и 5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ ис става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Чланом 21 Правилника 
о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Вук Караџић” у Бадовинцима 
за школску 2019/2020. годину дел. број 337/2 
од 25.07.2019. године, прописано је да шеф 
рачуноводства може бити лице које је стегло 
одговарајуће образовање и то: 1) на основ-
ним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, 2) на студија-
ма у трајању до три године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године.

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. 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, запоштање 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 (уверење МУП-а не старије од шест 
месеци, оригинал или оверена фотокопија), 
4. доказ да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад, однос-
но српски језик (диплома издата и стечена на 
српском 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. Кандидат 
који уђе у ужи избор биће позван 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 од 8 дана од дана оглашавања 
у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на 
адресу: Основна школа „Вук Караџић” Бадовин-
ци, Карађорђева 1, 15358 Бадовинци.

Наставник биологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наве-
дено радно место треба да испуњава услове 
из 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), 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). 
Члан 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прописује услове за пријем у 
радни однос, односно да у радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице, под усло-
вима прописаним законом и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запо-
штање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 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) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-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 тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ ис става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања прописано је да 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 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; 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 ста-
ва 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 наставе 
и других облика образовно-васпитног рада на 
радном месту наставника биологије, и то: про-
фесор биологије, дипломирани биолог, дипло-
мирани молекуларни биолог и физиолог, про-
фесор биологије и хемије, дипломирани биолог 
- смер заштите животне средине, дипломирани 
биолог - еколог, дипломирани професор биоло-
гије и хемије, професор биологије-географије, 
професор биологије-хемије, професор биоло-
гије-физике, професор биологије-информати-
ке, професор биологије-математике, дипломи-
рани професор биологије-мастер, дипломирани 
биолог-мастер, дипломирани професор биоло-
гије-хемије, мастер, дипломирани професор 
биологије-географије, мастер, дипломирани 
молекуларни биолог-мастер, дипломирани био-
лог заштите животне средине, мастер биолог, 
мастер префесор биологије, мастер професор 
биологије и географије, мастер професор био-
логије и хемије, мастер професор предметне 
наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије биологије.

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. 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, запоштање 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 (уверење МУП-а не старије од шест 
месеци, оригинал или оверена фотокопија), 
4. доказ да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад, однос-
но српски језик (диплома издата и стечена на 
српском 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. Кандидат 
који уђе у ужи избор биће позван 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 
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доставити у року од 8 дана од дана оглашавања 
у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на 
адресу: Основна школа „Вук Караџић” Бадовин-
ци, Карађорђева 1, 15358 Бадовинци.

Наставник математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наве-
дено радно место треба да испуњава услове 
из 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) 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). 
Члан 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прописује услове за пријем у 
радни однос, односно да у радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице, под усло-
вима прописаним законом и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из става 1 овог члана доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају у 
току рада. Докази о испуњености услова из ста-
ва 1 тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тач-
ка 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 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 нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу 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 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. 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 и 
11/2019), прописани су степен и врста обра-
зовања за извођење наставе и других облика 
образовно-васпитног рада на радном месту 
наставника математике, и то: професор мате-
матике, дипломирани математичар, дипломи-
рани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику, дипломирани мате-
матичар-информатичар, професор математике 

и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информати-
ке-математике, дипломирани математичар-ас-
троном, дипломирани математичар-примењена 
математика, дипломирани математичар-матема-
тика финансија (са изборним предметом Осно-
ви геометрије), дипломирани информатичар, 
мастер математичар, мастер професор матема-
тике, мастер професор математике и физике, 
мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер 
професор информатике и математике, дипломи-
рани професор математике-мастер, дипломира-
ни математичар-мастер, дипломирани инжењер 
математике-мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математи-
чар-професор математике, дипломирани мате-
матичар-теоријска математике, дипломирани 
инжењер математике (са изборним предме-
том Основи геометрије), професор хемије-ма-
тематике, професор географије-математике, 
професор физике-математике, професор био-
логије-математике, професор математике-те-
оријско усмерење, професор математике-те-
оријски смер, дипломирани математичар и 
информатичар, дипломирани математичар-ме-
ханичар, мастер професор предметне наставе. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер треба да имају 
завршне основне академске студије на студијс-
ким програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним испитом 
из предмета географија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физи-
ке односно математике и информатике.

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. 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, запоштање 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 (уверење МУП-а не старије од шест 
месеци, оригинал или оверена фотокопија), 
4. доказ да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад, однос-
но српски језик (диплома издата и стечена на 
српском 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. Кандидат 
који уђе у ужи избор биће позван 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 од 8 дана од дана оглашавања 
у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на 
адресу: Основна школа „Вук Караџић” Бадовин-
ци, Карађорђева 1, 15358 Бадовинци.

Наставник српског језика
за 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наве-
дено радно место треба да испуњава услове 
из 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), 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). 
Члан 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прописује услове за пријем у 
радни однос, односно да у радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице, под усло-
вима прописаним законом и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-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), 4) и 5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ ис става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања прописано је да 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 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; 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 наставе 
и других облика образовно-васпитног рада на 
радном месту наставника српског језика, и то: 
професор српског језика и књижевности, про-
фесор српског језика и књижевности са општом 
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лигвинстиком, 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 лиг-
винстике, 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 компарастиком), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм: 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; Компаратив-
на књижевност са теоријом књижевности); про-
фесор српскохрватског језика и књижевности; 
мастер филолог из области филолошких наука; 
професор југословенске књижевности и српс-
ког језика, мастер професор предметне наста-
ве (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет).

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. 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 (уверење МУП-а не старије од шест 
месеци,оригинал или оверена фотокопија), 
4. доказ да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад, однос-
но српски језик (диплома издата и стечена на 
српском 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. Кандидат 
који уђе у ужи избор биће позван 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 од 8 дана од дана оглашавања 
у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на 
адресу: Основна школа „Вук Караџић” Бадовин-
ци, Карађорђева 1, 15358 Бадовинци.

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наведено 
радно место треба да испуњава услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), као 
и Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у Основној школи „Вук Караџић” 
у Бадовинцима за школску 2019/2020. годину 
дел. број 337/2 од 25.07.2019. године. Члан 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања прописује услове за пријем у рад-
ни однос, односно да 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 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) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и провера-
вају у току рада. Докази о испуњености усло-
ва из става 1 тачке 1), 3) 4) и 5) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ ис 
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Чланом 23 Правил-
ника о организацији и систематизацији посло-
ва у Основној школи „Вук Караџић” у Бадо-
винцима за школску 2019/2020. годину дел. 
број 337/2 од 25.07.2019. године, прописано 
је да чистачица може бити лице које испуња-
ва услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020) и има први степен стручне спреме, 
односно завршену 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. 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 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 (уверење МУП-а, не старије од шест 
месеци, оригинал или оверена фотокопија), 
4. доказ да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад, однос-
но српски језик (диплома издата и стечена на 
српском 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. Кандидат 
који уђе у ужи избор биће позван 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 од 8 дана од дана оглашавања 
у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на 
адресу: Основна школа „Вук Караџић” Бадовин-
ци, Карађорђева 1, 15358 Бадовинци.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА - ШАБАЦ

15000 Шабац, Војводе Путника 58
тел. 015/344-583

1) Наставник стручних предмета, 
ветеринарске групе

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одгова-
рајуће високо образовање прописано чланом 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Пољоприв-
реда, производња и прерада хране („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 
10/2016, 2/2017 и 13/2018).

2) Наставник рачунарства и 
информатике

са 80% радног времена

УСЛОВ: Кандидати треба да имају одговарајуће 
високо образовање прописано чланом 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 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).

ОСТАЛО: Сви кандидати поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14), треба да испуњава и услове 
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предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 
5 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр.88/2017,27/2018 - 
др. закони, 10/2019 и 672020). Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да достави: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
потврду 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 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; краћу 
биографију. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора о раду достави 
лекарско уверење о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима - не старије од 
6 месеци. Проверу психофизичких способности 
кандидата за рад са децом и ученицима, који 
уђе у ужи избор, вршиће национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака, а пре доношења одлуке о избору. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (форму-
лар је доступан у делу „Ново на сајту“). Пријаве 
на конкурс са потребним документима, заједно 
са одшампаним пријавним формуларом се дос-
тављају на адресу школе: Средња пољоприв-
редна школа са домом ученика - Шабац, Војво-
де Путника 58, 15000 Шабац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Контакт телефон: 015/344-583.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИТО ИГУМАНОВИЋ“

31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Поново расписује конкурс

Наставник математике

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то да: 1) има одговарајуће 
образовање (одговарајуће високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, односно на студијама другог степена 
по прописима који уређују високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године (члан 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања), а у складу са Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи); 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 српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (уколико је образовање завршено на 
страном језику, потребно је доставити потврду 
којом се доказује да је кандидат положио срп-
ски језик). Услови прописани чланом 139 Зако-
на доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. горе поменутог члана 
139 под тачкама 1), 3), 4) и 5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) 
истог члана прибавља се пре закључења уго-
вора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати приликом конкурисања за 
горе наведена радна места попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз пријавни формулар кандидати тре-
ба да доставе и следећу документацију: кратку 
биографију; оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; уверење о неосуђи-
ваности за кривична дела прописана чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно за кривич-
на дела 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 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, не старије од 6 месеци; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију), извод из матичне 
књиге рођених (оверену фотокопију). Лекар-
ско уверење којим кандидати доказују да имају 
психичку, физичку и здравствену способност - 
доставља се установи након избора кандида-
та, а пре закључења уговора о раду. Потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом кандидати достављају 
установи. Пријаве и приложена документа-
ција се не враћају кандидатима. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве доставити лично или 
послати поштом на адресу: Основна шко-
ла „Мито Игумановић”, Светосавска 2, 31260 
Косјерић, са назнаком „Пријава на конкурс за 
радно место _________________________ - не 
отварати”. Рок за подношење пријава на кон-
курс, са потребном документацијом је 8 (осам) 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Све потребне информације у вези 
са конкурсом могу се добити на телефон: 
031/781-442.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„МИТО ИГУМАНОВИЋ”

31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Наставник физике

Логопед
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то да: 1) има одговарајуће 

образовање (одговарајуће високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, односно на студијама другог степена 
по прописима који уређују високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, члан 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања), а у складу са Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи); 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 српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (уколико је образовање завршено на 
страном језику потребно је доставити потврду 
којом се доказује да је кандидат положио срп-
ски језик). Услови прописани чланом 139 Зако-
на доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. горе поменутог члана 
139 под тачкама 1), 3), 4) и 5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) 
истог члана прибавља се пре закључења уго-
вора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати приликом конкурисања за 
горе наведена радна места попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Уз пријавни формулар, кандида-
ти треба да доставе и следећу документацију: 
кратку биографију; оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење о 
неосуђиваности за кривична дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, однос-
но за кривична дела за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или 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 - не старије од 6 
месеци, уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију), извод из матичне књиге рођених (овере-
ну фотокопију). Напомена: лекарско уверење 
којим кандидати доказују да имају психичку, 
физичку и здравствену способност - доставља 
се установи након избора кандидата, а пре 
закључења уговора о раду. Потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом кандидати достављају уста-
нови. Пријаве и приложена документација се 
не враћају кандидатима. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве доставити лично или послати 
поштом на адресу: Основна школа „Мито Игу-
мановић”, Светосавска 2, 31260 Косјерић, са 
назнаком „Пријава на конкурс за радно место 
_________________________ - не отварати”. 
Рок за подношење пријава на конкурс, са свом 
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потребном документацијом је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Све 
потребне информације у вези са конкурсом 
могу се добити на телефон: 031/781-442.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“

31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/3831-268

Наставник предметне наставе 
физике

са 60% радног времена, за рад у ИО 
Златибор и ИО Јабланица

Наставник српског језика
са 94% радног времена,  
за рад у ИО Јабланица

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) 
и чл. 3 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, 13/18 и 11/19), и то: 
1. да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; 
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 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, да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик као језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за 
пријем у радни однос у установу 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; 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 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; 2. потврду или уверење о 

неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 3. 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оригинал), 4. извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал); 5. кандидат који има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина доставља одговарајућу потврду/уверење 
високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из педа-
гогије и психологије, односно уверење о поло-
женом 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 и услов за полагање испита за лиценцу 
(сматра се да наставник, који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, има образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина); 6. крат-
ку биографију, 7. доказ о знању српског језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима у Националну служ-
бу за запошљавање, која ће извршити процену 
применом стандардизованих поступака. Лекар-
ско уверење да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученици-
ма кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Пријаве на конкурс поднети лично или 
слати на адресу: Основна школа „Димитрије 
Туцовић”, 31310 Чајетина, са назнаком „За кон-
курс за радно место наставника ____________”. 
Контакт телефон: 031/3831-268. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. У пријави оба-
везно навести контакт телефон.

ВАЉЕВО

ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ”
14214 Бањани, Карађорђева бб

тел. 014/461-102

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони 10/19 и 
6/20): 1. да имају одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања 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 и 11/2019 од 15.08.2019); 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. 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 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 коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ о знању језика 

на коме се остварује образовно васпитни рад, 
доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском јези-
ку). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају установи. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1, 3, 4 и 5. подносе се 
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености 
услова из тачке 2. пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред 
биографије треба да приложе (у оригиналу 
или оверене копије, не старије од 6 месеци): 
диплому о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о неосуђиваности. У току трајања 
поступка одлучивања о избору, кандидати који 
уђу у ужи избор дужни су да се подвргну прове-
ри психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизова-
них поступака, у складу са чланом 154. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
по распореду који утврди школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
на горе наведену адресу школе са назнаком „За 
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“
14252 Ваљевска Каменица
тел. 014/254-755, 254-558

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Конкурс ће спровести конкурсна коми-
сија именована решењем директора. Кандидат 
за наведено радно место може бити примљен 
у радни однос ако испуњава услове из чл. 139 
ЗОСОВ-а: а) да има одговарајуће образовање, 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и 
чл. 140 ЗОСОВ-а, стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске, 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; б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
в) 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 кривична дела примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) да 
има држављанство Републике Србије; д) да 
зна српски језик - образовно-васпитни рад се 
оставрује на српском језику. Кандидати треба 
да доставе: 1) радну биографију; 2) одштам-
пан и попуњен пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС; 3) 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
дипломирању; 4) оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству; 5) оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
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књиге рођених; 6) извод из казнене евиденције 
као доказ о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела и да није утврђено дискримина-
торно понашање, које издаје надлежна поли-
цијска управа, (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 докуме-
ната (оригинал или оверена фотокопија). Фото-
копије које се подносе морају бити оверене од 
стране надлежног органа, у супротном неће се 
узети у разматрање, као ни непотпуне и небла-
говремене пријаве. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима 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 школе, са назнаком „Пријава 
на конкурс”.

ОШ „СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”
14222 Дивци

тел. 014/274-507

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована од стране директора школе. 
Кандидат за наведено радно место може да 
буде примљен у радни однос под условима из 
чл. 139 ЗОСОВ-а: а) да има 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. год; б) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван 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 примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторено понашање; г) да има држављанство 
Републике Србије; д) да зна српски језик и језик 
на којем 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 кандидат 
доставља доказе: радну биографију; оригинал 
или оверену копију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом; доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима, доставља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
сви тражени докази морају бити достављени 
као оригинали или оверене копије оригинала, 
не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве на конкурс неће се узимати у 
разматрање при одлучивању по конкурсу. Пре 

доношења одлуке о избору, кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошља-
вање. Пријаве доставити лично или послати на 
горе наведену адресу са назнаком „За конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

14000 Ваљево, Владимира Назора 2
тел. 014/221-512

Оглас објављен дана 26.02.2020. године у пуб-
ликацији „Послови” поништава се за радно 
место: наставник разредне наставе. У осталом 
делу оглас остаје непромењен.

ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ”
14253 Пецка

тел. 014/3455-109

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 139, 140 ст. 1 и 2 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019) и то: да је сте-
као високо образовање 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 групе предмета или (2) 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; 2. 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 (2) услови мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, 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 („Службени 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 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 од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе, у затвореној 
ковети, са назнаком „За конкурсну комисију”, 
на горе наведену адресу. Ближе информације 
се могу добити у секретаријату на телефон: 
014/3455-109.

Наставник руског језика
са 80% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 139, 140 ст. 1 и 2 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019) и то: да је сте-
као високо образовање на 1. студијама другог 
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 или (2) 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; 2. 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 (2) услови мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, 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 („Службени 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 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-
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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 од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе, у затвореној 
ковети, са назнаком „За конкурсну комисију”, на 
горе наведену адресу. Ближе информације се 
могу добити у секретаријату на телефон: 014-
3455-109.

Наставник музичког
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 139, 140 ст. 1 и 2 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019) и то: да је сте-
као високо образовање 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 групе предмета или (2) 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; 2. 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 (2) услови мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, 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 („Службени 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 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 од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе, у затвореној 
ковети, са назнаком „За конкурсну комисију”, 
на горе наведену адресу. Ближе информације 
се могу добити у секретаријату на телефон: 
014/3455-109.

Наставник математике
са 70% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 139, 140 ст. 1 и 2 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019) и то: да је сте-
као високо образовање 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 групе предмета или (2) 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; 2. 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 (2) услови мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, 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 („Службени 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 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 од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе, у затвореној 
ковети, са назнаком „За конкурсну комисију”, 
на горе наведену адресу. Ближе информације 
се могу добити у секретаријату на телефон: 
014/3455-109.

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 139, 140 ст. 1 и 2 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019) и то: да је сте-
као високо образовање на 1. студијама другог 
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 или (2) 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; 2. 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 (2) услови мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, 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 („Службени 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 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-
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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 од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе, у затвореној 
ковети, са назнаком „За конкурсну комисију”, 
на горе наведену адресу. Ближе информације 
се могу добити у секретаријату на телефон: 
014/3455-109.

Наставник биологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 139, 140 ст. 1 и 2 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019) и то: да је сте-
као високо образовање 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 групе предмета или (2) 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; 2. 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 (2) услови мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, 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 („Службени 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 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 од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе, у затвореној 
ковети, са назнаком „За конкурсну комисију”, 
на горе наведену адресу. Ближе информације 
се могу добити у секретаријату на телефон: 
014/3455-109.

Наставник српског језика
са 60% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 139, 140 ст. 1 и 2 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019) и то: да је сте-
као високо образовање 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 групе предмета или (2) 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; 2. 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 (2) услови мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, 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 („Службени 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 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 од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе, у затвореној 
ковети, са назнаком „За конкурсну комисију”, 
на горе наведену адресу. Ближе информације 
се могу добити у секретаријату на телефон: 
014/3455-109.

Стручни сарадник педагог

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019) и то: да је стекао висо-
ко образовање на: 1. студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и 
то: (1) студије другог степена из научне однос-
но стручне области педгошких наука или (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 тачке 
1) подтачка (2) услови мора да има завршене 
студије првог степена из научне односно стру-
чне области у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019). 
Општи услови у складу са чланом 139 и чла-
ном 140 Закона о основама система образо-
вања 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 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-
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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 
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 да зна српски језик. Кандидати 
су дужни да приложе следећу документацију: 
1. попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, 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 фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми или уверење о стеченом висо-
ком образовању; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); 5 извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 7. 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран по конкурсу, пре закључења уговора о 
раду). Рок за пријављивање на конкурс је 10 
дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Кандидати 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 применом стан-
дардизованих поступака. Пријавни формулар 
са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, у 
затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну 
комисију”, на горе наведену адресу. Ближе 
информације се могу добити у секретаријату на 
телефон:014/3455-109.

Секретар

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019) и то: да је стекао висо-
ко образовање на: 1. студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и 
то: (1) студије другог степена из научне однос-
но стручне области правних наука из члана 140 
став 1 тачка 1.) Закона, са положеном лицен-
цом за секретара; 2. основним студијама из 
области права у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. 
Општи услови у складу са чланом 139 и чла-
ном 140 Закона о основама система образо-
вања 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 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 
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. да зна српски језик. Кандидати 
су дужни да приложе следећу документацију: 

1. попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, 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 фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми или уверење о стеченом висо-
ком образовању; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); 5 извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 
7. лекарско уверење (прилаже кандидат који 
буде изабран по конкурсу, пре закључења уго-
вора о раду). Рок за пријављивање на конкурс 
је 10 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Кандидати 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 применом стан-
дардизованих поступака. Пријавни формулар 
са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, у 
затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну 
комисију”, на горе наведену адресу. Ближе 
информације се могу добити у секретаријату на 
телефон: 014/3455-109.

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 139 140 ст. 1. и 2. и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019.) и то: 1) професор разредне наставе; 
професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском шко-
лом; професор разредне наставе и енглес-
ког језика за основну школу; мастер учитељ; 
дипломирани учитељ - мастер; професор раз-
редне настве и ликовне кулуре за основну 
школу. Општи услови у складу са чланом 139 
и чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања 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 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 про-
тив полне слободе против правног саобраћаја и 
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 да зна српски језик. Кандидати 
су дужни да приложе следећу документацију: 
1. попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, 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 фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми или уверење о стеченом висо-
ком образовању; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); 5 извод из 

матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 
7. лекарско уверење (прилаже кандидат који 
буде изабран по конкурсу, пре закључења уго-
вора о раду). Рок за пријављивање на конкурс 
је 10 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Кандидати 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 применом стан-
дардизованих поступака. Пријавни формулар 
са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, у 
затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну 
комисију”, на горе наведену адресу. Ближе 
информације се могу добити у секретаријату на 
телефон: 014/3455-109.

Кувар

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 ст. 1. и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закони и 10/2019) и то: да је стекао средње 
образовање: 4. степен средње стручне спреме 
- кулинарски техничар или III степен стручне 
спреме - кувар; 2. да има физичку и здрав-
ствену способност за рад у ђачкој кухињи; 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 кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе против правног 
саобраћаја и 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 дис-
криминаторно понашање; 4. има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик. 
Кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: 1. попуњен и одштампан пријавни 
формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја - део Ново на сајту, http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2. крат-
ку биографију; 3. оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми или уверење о 
стручној спреми; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); 5 извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 7. 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран по конкурсу, пре закључења уговора 
о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 10 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Пријавни формулар са 
документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, 
у затвореној ковети, са назнаком „За конкур-
сну комисију”, на горе наведену адресу. Ближе 
информације се могу добити у секретаријату на 
телефон: 014/3455-109.

Чистачица

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 ст. 1. и 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019) и то: да је сте-
као основно образовање; 2. да има физичку и 
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здравствену способност за рад на одржавању 
хигијене у школи; 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 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 сведочанства о завршеној основној шко-
ли или уверење о стеченом 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 од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Пријавни формулар са 
документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, 
у затвореној ковети, са назнаком „За конкур-
сну комисију”, на горе наведену адресу. Ближе 
информације се могу добити у секретаријату на 
телефон: 014/3455-109.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СЕЛАМИ ХАЛАЧИ”

Ораовица, 17523 Прешево
тел. 017/7671-225

e-mail: os.oraovica1@gmail.com

1) Административно-финансијски 
радник

са 50% норме часова

2) Чистачица - помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обавлања посла 
административно радника и чистачица-помоћ-
ни радник може бити примлен кандидат који 
испуњава потребне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 и др. закони, 10/2019 и 6/2020. годи-
не). Кандидат за радно место из тачке 1 одлуке, 
треба да има завршен четврти степен средњег 
образовања (IV степен стручне спреме); кан-
дидат за радно место из тачке 2 одлуке, треба 
да има завршено основно образовање (I сте-
пен стручне спреме); 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 изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела наси-
ле у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злоставлање 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, 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 државланство 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 образовању, 
уверење о државланству, уверење о неосуђи-
ваности, доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад. 
Пријаве на конкурс могу се поднети у року од 8 
дана од дана објавливања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве, као и пријаве са 
неовереним фотокопијама, неће бити разматра-
не. Пријаве можете слати на адресу школе: ОШ 
„Селами Халачи”, Ораовица, 17523 Прешево. 
Одлуку о избору кандидата донеће Конкурсна 
комисија након добијања резултата психолошке 
процене кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима.

ВРШАЦ

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-581, 834-967

Наставник џез гитаре

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 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. септем-
бра 2005. Наставник џез гитаре: (1) дипломи-
рани музичар, усмерење гитариста и завршена 
средња музичка школа, одсек за џез музику, 
образовни профил музички извођач - џез гита-
риста; (2) дипломирани музичар - гитариста и 
завршена средња музичка школа, одсек за џез 
музику, образовни профил музички извођач - 
џез гитариста; (3) академски музичар гитари-
ста и завршена средња музичка школа, одсек 
за џез музику, образовни профил музички 
извођач - џез гитариста; (4) мастер музички 
уметник, професионални статус - гитариста и 
завршена средња музичка школа, одсек за џез 
музику, образовни профил музички извођач 
- џез гитариста, (5) мастер музички уметник 
- џез гитариста, 2. да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. 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 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злоставлање малолетног 
лица или родоскрнављење, 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 имају држављанство Републике Србије, 5. 
да знају српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
кандидати прилажу: формулар за пријаву на 
конкурс (скида се са сајта Министарства), био-
графију CV, доказ о одговарајућем образовању, 
доказ да нису кажњавани (за дела из тачке 3 из 

полиције, не старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци, доказ о знању српског језика (дипло-
ма средње школе), уколико одговарајуће обра-
зовање није било на српском, извод из мати-
чне књиге рођених, фотокопију личне карте 
(или одштампану, ако је чипована). Доказе из 
тачак 1, 3-5 подносе кандидати, док доказ из 
тачке 2 конкурса подноси само изабрани кан-
дидат пре заклучења уговора о раду. Сва при-
ложена документа морају бити оригинална или 
оверене фотокопије код нотара. Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
слати путем поште на адресу: Музичка школа 
„Јосиф Маринковић” Вршац, Трг победе 4.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26340 Бела Црква, Милетићева 6
тел. 013/851-258

Наставник математике

УСЛОВИ: А) Наставни кадар: поседовање одго-
варајућег образовања предвиђено је чланом 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), 
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) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпит-
ни рад из изборних предмета у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
11/2017), и то: наставник математике: профе-
сор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар - информатичар, професор мате-
матике 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 гео-
графије - математике, професор физике - мате-
матике, 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-
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.
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Наука и образовање

Олигофренопедагог

УСЛОВИ: А) Наставни кадар: поседовање одго-
варајућег образовања предвиђено је чланом 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), 
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) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад 
из изборних предмета у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017), 
и то: олигофренопедагог: професор, однос-
но дипломирани дефектолог за рад са децом 
ментално ометеном у развој, дипломирани 
дефектолог - олигофренолог, мастер дефекто-
лог, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју, дипломирани дефектолог 
- мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћа-
ма у менталном развоју, мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног еду-
катора, дипломирани дефектолог - мастер, који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног едукатора, 
- мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
за специјалног рехабилитатора за вишеструку 
ометеност, дипломирани дефектолог - мастер, 
који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм за специјалног рехаби-
литатора за вишеструку ометеност. 

Наставник немачког језика
са 77% радног времена

УСЛОВИ: А) Наставни кадар: поседовање одго-
варајућег образовања предвиђено је чланом 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), 
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) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад 
из изборних предмета у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017) 
и то: наставник немачког језика: професор, 
односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност, мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил немачки 
језик), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил 
немачки језик).

Чистачица
1 извршилац за пуно радно време и 1 
извршилац за 82,66% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: Б) Помоћно особље: завршена основ-
на школа.

ОСТАЛО: Сви кандидати који подносе пријаву 
на конкурс морају поред наведног образовања 
да испуњавају и следеће услове: да имају пспи-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису оуђивани прав-

носнажном пресудом за кривична дела утврђена 
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 6/2020); да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази који се 
прилажу уз пријаву на конкурс: 1) одштампан и 
попуњен пријавни формулар објављен на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, односи се на све кандидате; 2) извод из 
матичне књиге рођених, односи се на све кан-
дидате; 3) уверење о држављанству, односи се 
на све кандидате; 4) наставни кадар - оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању (лица која 
имају завршене мастер академске студије дос-
тављају диплому о завршеним основним сту-
дијам и диплому о завршеним мастер академ-
ским студијама), Б) помоћно особље - оверен 
препис или оверену фотокопију сведочанства 
или уверења о завршеној основној школи); 5) 
доказ да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које му је изре-
чена 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 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 доказ да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање - уверење МУП-а из казнене евиденције 
о неосуђиваности кандидата, односи се на све 
кандидате; 6) потврда одговарајуће високош-
колске установе да је кандат положио испит из 
српског језика (осим кандидата који су средње, 
више или високо образовање стекли на српс-
ком језики) - односи се на наставни кадар; 7) 
радну биографију (осим за лица која први пут 
заснивају радни однос) – необавезно, односи 
се на све кандидате; 8) изјава састављена у 
слободној форми којом се кандидат опредељује 
за једну од две могућности: да ће сам да дос-
тави податке о чињеницима о којима се води 
службена евиденција (извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републи-
ке Србије, уверење о некажњавању) или даје 
сагласност да то школа учини уместо њега. 
Доказ о здравственој спсособности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Сва документа морају да буду у оригиналу 
или овереној фотокопији и не враћају се канди-
дату. Документе о чињеницама о којима се води 
службена евиденција: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије, уверење о некажњавању може приба-
вити школа. Одредбом члана 9 и 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, број 18/2016), прописано је, између оста-
лог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке, орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изри-
чито изјави да ће податке прибавити сама. Ако 
странка у року не поднесе личне податке неоп-
ходне за одлучивање органа, захтев за покре-
тање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103. став 3). Потребно је да учесник конкурса 
достави изјаву састављена у слободној форми 
којом се опредељује за једну од две могућности: 
да ће сам да достави податке о чињеницима о 
којима се води службена евиденција (извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење о некажња-
вању) или даје сагласност да то школа учини 
уместо њега. Ова изјава мора да садржи личне 

податке (име и презиме кандидата, ЈМБГ, име 
родитеља, датум и место рођења). Ову изјаву је 
неопходно доставити уз наведене доказе како 
би Конкурсна комисија могла даље да поступа. 
Непотпуне и неблаговрмене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Место рада: Бела Црква, Милетићева 6. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија обавештава кандидате о термину психо-
лошке процене способности за рад са децом 
и ученицима телефоном, одмах по добијеном 
обавештењу од Националне службе за запо-
шљавање после чега се кандидату шаље и пис-
мено обавештење. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос, а потом с кандидатима 
са листе обавља разговор. Разговор се заказује 
се телефонским путем, после чега се кандида-
ту шаље и писмени позив. Уколико се канди-
дат не одазове позиву на разговор, сматраће 
се да је одустао од пријаве на конкурс. После 
обављеног разговора Конкурсна комисија доно-
си решење о избору кандидата које се доставља 
се свим кандидатима, односно учесницима кон-
курса. Пријаве са документацијом могу се посла-
ти препорученом пошиљком или непосредно на 
адресу: Основна школа „Доситеј Обрадовић”, 
Милетићева 6, 26340 Бела Црква, са напоменом 
„За конкурс ___________________________” и 
називом радног места за које се подноси прија-
ва. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона: 
013/851-258.

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



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


	_GoBack

