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Администрација и управа
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Администрација и управа

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног кон-
курса за попуњавање радних места у Управи за извршење 
кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 
137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-5221/2020 од 8. 
јула 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство правде – Управа за извршење кривичних санкција, 
Немањина 22-24, Београд. 

Радно место којe се попуњава: 

II У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ  
БОЛНИЦИ У БЕОГРАДУ

1. Обезбеђење завода
у Служби за обезбеђење,  

у звању командир
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, положен испит за звање командира и радно иску-
ство у Служби за обезбеђење, односно на истим или одго-
варајућим пословима у складу са законом од шест месеци 
и током приправничког стажа, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона 
о извршењу кривичних санкција и Правилника о начину 
обављања послова у Служби за обезбеђење у заводима за 
извршење кривичних санкција – усмено; вештина комуни-
кације –непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Београд, Бачванска 14.

III Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству (у пријави назначити редни број радног мес-
та из текста конкурса као и назив радног места за које 
се конкурише, име и презиме, датум и место рођења, 
јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта, 
односно боравишта, мејл-адресу за контакт, контакт теле-
фон, податке о образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства у степену стручне спреме прописане 
за радно место на које се конкурише, са кратким опи-
сом послова на којима је кандидат радио до подношења 
пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеручно пот-
писана);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наве-
дена у условима за радно место;
- оригинал или оверена фотокопија уверења из суда да се 
против кандидата не води кривични поступак за кривич-
но дело које се гони по службеној дужности (не старије 
од 30 дана);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се може утврдити на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство 
у струци);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
стручном испиту за звање командир;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног односа, издата 
од стране државних органа у коме је учесник јавног кон-
курса био у радном односу;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње – зајед-
ничко за сва радна места.

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презента-
цији Министарства правде, на следећој интернет адреси: 
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.

Документа о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном 
испиту за рад у државним органима/уверење о положе-
ном правосудном испиту. 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наве-
дене доказе како би орган могао даље да поступа. 

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев 
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3). 

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и 
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка. 

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). 

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

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколи-
ко су на страном језику морају бити преведени на српски 
језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

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

IV Општи услови за рад на радном месту: Чланом 45 
став 1 Закона о државним службеницима прописано је да 
као државни службеник може да се запосли пунолетан 
држављанин Републике Србије који има прописану струч-
ну спрему и испуњава остале услове одређене законом, 
другим прописом и правилником о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у државном органу, ако 
му раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног односа и није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест м есеци.

Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253 
став 4 Закона о извршењу кривичних санкција прописа-
но је да се у радни однос не може примити лице које је 
осуђено због кривичног дела које се гони по службеној 
дужности, лице против кога се води кривични поступак за 
кривично дело које се гони по службеној дужности, лице 
које је осуђено на безусловну казну затвора у трајању 
дужем од три месеца и лице за које, у складу са пропи-
сима којима је уређено вршење безбедносних провера, 
постоје безбедносне сметње.

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

VI Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеном радном месту провера стручних оспо-
собљености, знања и вештина које се вреднују у изборном 
поступку спровешће се у просторијама завода.

О дану и времену спровођења изборног поступка канди-
дати ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на 
контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у 
својим пријавама.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.

VIII Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, 
тел. 011/2685-305 и Дејан Миљковић, тел. 011/363-1059 
(радним данима од 12.00 до 14.00 часова).

IX Трајање радног односа: За наведенo раднo местo 
радни однос се заснива на неодређено време.

НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви тражени докази у оригиналу или фотокопији ове-
реној у општини или суду или од стране јавног бележника 
биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Управа за извршење кривичних санкција ће службеним 
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 
254 Закона о извршењу кривичних санкција.

Обавештавају се кандидати да ће се документација враћа-
ти искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-Упра-
ве и на огласној табли Управе за извршење кривичних 
санкција, интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, – испр., 83/05 – испр., 
64/07, 67/07 – испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), 
члана 4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за 
попуњавање радних места у Управи за извршење кривич-
них санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) 
и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број: 112-8836/2021 од 28. септембра 
2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство правде – Управа за извршење кривичних санкција, 
Немањина 22-24, Београд. 

Радна места која се попуњавају:

II Седиште Управе за извршење кривичних санк-
ција

1. Радно место повереник за 
извршење ванзаводских  

санкција и мера
у Групи за Повереничку канцеларију  

за градове Београд и Ваљево  
у звању саветника

2 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке, политичке науке – смер социјална поли-
тика, специјалне едукације и рехабилитације, филозоф-
ске науке – смер психологија, андрагогија, педагогија или 
социологија на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три годин радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу ванзаводских санкција и мера – усмено; вешти-
на комуникације – непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

2. Радно место послови евиденције и 
статистике извршења ванзаводских 

санкција и мера
у Одсеку за послове евиденције и 

статистике извршења  
ванзаводских санкција и мера,  

у звању млађи саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или технично-технолошких 
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наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање једна година радног 
искуства у струци или најмање пет година радног стажа у 
државним органима, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу ванзаводских санкција и мера – усмено; вешти-
на комуникације – непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

3. Радно место за канцеларијско-
административне послове

у Одсеку за послове евиденције и 
статистике извршења ванзаводских 
санкција и мера, у звању референт

1 извршилац
Услови: завршена средња школа, положен стручни испит 
и најмање две године радног искуства, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу ванзаводских санкција и мера – усмено; вешти-
на комуникације – непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

Mесто рада: Београд.

III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: 
- писана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначити редни 
број радног места из текста конкурса као и назив рад-
ног места за које се конкурише, навести име и презиме, 
датум и место рођења, адресу становања, мејл-адресу 
за контакт, контакт телефон, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства у степену 
стручне спреме прописане за радно место на које се 
конкурише, са кратким описом послова на којима је кан-
дидат радио до подношења пријаве на конкурс; пријава 
мора да буде својеручно потписана) – заједничко за сва 
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству – заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених – заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наве-
дена у условима за радно место – заједничко за сва радна 
места;
- оригинал или оверена фотокопија уверење из суда да се 
против кандидата не води кривични поступак за кривично 
дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30 
дана) – заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се може утврдити на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у 
струци) – заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандида-
ту раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде радне дужности из радног одно-
са, издата од стране државних органа у коме је учесник 
јавног конкурса био у радном односу – заједничко за сва 
радна места;
- оргинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту (кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту), изјава у којој се странка опредељује да ли ће 
сама прибавити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње 
– заједничко за сва радна места.

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презента-
цији Министарства правде, на следећој интернет адреси: 
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.

Документа о чињеницама о којиме се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном 
испиту за рад у државним органима. 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наве-
дене доказе како би орган могао даље да поступа. 

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који 

се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев 
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3). 

Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе 
о којима службену евиденцију воде други органи, у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). 

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

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколи-
ко су на страном језику морају бити преведени на српски 
језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

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

IV Општи услови за рад на радном месту: 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 (члан 45 став 1 Закона о државним службе-
ницима).

Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253 
став 4 Закона о извршења кривичних санкција прописано 
је да се у радни однос не може се примити лице које је 
осуђено због кривичног дела које се гони по службеној 
дужности, лице против кога се води кривични поступак за 
кривично дело које се гони по службеној дужности, лице 
које је осуђено на безусловну казну затвора у трајању 
дужем од три месеца и лице за које, у складу са пропи-
сима којима је уређено вршење безбедносних провера, 
постоје безбедносне сметње.

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање 
„Послови“.

VI Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспо-
собљености, знања и вештина које се вреднују у изборном 
поступку спровешће се у просторијама Управе.

О дану и времену спровођења изборног поступка канди-
дати ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на 
контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у 
својим пријавама.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачких радних места“.

VIII Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, 
тел. 011/2685-305, радним данима од 12 до 14 часова.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места 
радни однос се заснива на неодређено време.

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник може да се запосли 
пунолетан држављанин Републике Србије који има пропи-
сану стручну спрему и испуњава остале услове одређене 
законом, другим прописом и правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у држав-
ном органу, ако 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. Као државни службеник на извршилачком рад-
ном месту може да се запосли и лице које нема положен 
државни стручни испит, али је дужно да га положи у року 
утврђеном овим законом.

Државни службеник који је у радном односу на неодређе-
но време мора да има положен државни стручни испит. 
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају 
радни однос у државном органу, а нису приправници, 
нити раде у кабинету.

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

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место на које конку-
ришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази у оригиналу или фотокопији овереној у 
општини или суду или од стране јавног бележника биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. 

Управа за извршење кривичних санкција ће службеним 
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 
254. Закона о извршењу кривичних санкција.

Обавештавају се кандидати да ће се документација враћа-
ти искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-Упра-
ве и на огласној табли Управе за извршење кривичних 
санкција, интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

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

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 
83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9 став 1, члана 10 
став 1 и 2 и члана 11 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/21), Министарство 
одбране оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ – 

СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА
Управа за оперативно-планске 

послове
I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство одбране – Секретаријат Министарства – Управа за 
оперативно-планске послове, Београд, Бирчанинова 5.

II Радно место које се попуњава: 

1) Радно место за имовинско-правне 
послове

Одељење за планирање и сарадњу са 
другим органима Управе за оперативно-

планске послове Секретаријата 
Министарства одбране, звање саветник

1 извршилац
Опис послова: Обавља послове који се односе на иден-
тификацију, проверу власништва и обраду предлога за 
отуђење, остварење права стварне службености и давања 
у закуп непокретности чији су корисници Министарство 
одбране и Војска Србије; учествује у припреми мишљења 
на предлоге закључка Републичке дирекције за имови-
ну, који се односе на војне комплексе непокретности, у 
сарадњи са другим организационим јединицама Минис-
тарства одбране по питањима из њиховог делокруга; пра-
ти реализацију закључака Владе о непокретностима на 
територији Републике Србије и мастер плана располагања 
овим непокретностима; координира и прати реализацију 
набавке планираних средстава за посебне намене, при-
прему и уговарање, продају сувишних средстава наору-
жања и опреме, у складу са прописима; координира рад 
организационих јединица Министарства одбране и Војске 
Србије ради спровођења поступка поверљивих набавки, 
учествује у изради одлука о поверљивим набавкама из 
надлежности министра одбране, припрема и доставља 
нацрте одлука и других аката на потпис министру; пра-
ти планове опремања, реализацију набавки наоружања и 
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војне опреме и обавештава тактичке носиоце о реализа-
цији планова опремања; припрема нацрте одлука о фор-
мирању повремених радних тела на нивоу Министарства 
одбране и припрема одговоре поводом захтева органа 
државне управе и локалне самоуправе, као и представки 
правних и физичких лица упућене Министарству одбране; 
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за 
планирање и сарадњу са другим органима.

Услови: стечено високо образовање из области прав-
них наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; најмање три године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
потребне компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд, Бирчанинова 5.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза 
у којима се проверавају опште функционалне, посебне 
функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој 
се спроводи интервју са Конкурсном комисијом. У свакој 
фази изборног поступка врши се вредновање кандидата 
и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за 
проверу одређених компетенција у једној фази изборног 
поступка може да учествује у провери следећих компетен-
ција у истој или наредној фази изборног поступка.

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције. У изборном поступку за сва извршилачка 
радна места врши се:

1. Провера општих функционалних компетенција 
и то:
- организација и рад државних органа РС – провераваће 
се писано путем теста;
- дигитална писменост – провераваће се решавањем зада-
така практичним радом на рачунару;
- пословна комуникација – провераваће се писано путем 
симулације 

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције „дигитална писменост“, уколико кандидат посе-
дује важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару на траженом нивоу 
(који подразумева поседовање знања и вештина у осно-
вама коришћења рачунара, основама коришћења интер-
нета, обради текста и табела, табеларне калкулације) и 
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања ком-
петенције – „дигитална писменост“, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
– Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија ће на основу приложеног дока-
за донети одлуку да ли може или не може да прихвати 
доказ који је приложен уместо тестовне провере, односно 
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату ипак 
изврши провера наведене компетенције, ако увидом у 
достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање 
ове компетенције.

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

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција, и то: 
- Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирање доступних инфор-
мација) – провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место 
– релевантни прописи и акти из делокруга радног места 
(Закон о облигационим односима) – провераваће се писа-
но, путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место – про-
писи и акти из надлежности и организације органа (Закон о 
одбрани) – провераваће се усмено путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Министарства одбране: www.mod.gov.rs, 
„Службеним листу СФРЈ“ и „Службеном гласнику РС“.

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне 
компетенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање професио-

налних односа, савесност, посвећеност и интегритет) про-
вераваће се путем психометријских тестова и интервјуа 
базираног на компетенцијама.

4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредно-
вање кандидата: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних органа – про-
вераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом 
(усмено).

IV Aдреса на коју се подноси попуњен бразац 
пријаве за конкурс: Министарство одбране, са наз-
наком: „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког 
радног места за имовинско-правне послове“ или пре-
дају непосредно на писарници Министарства одбране, 
Немањина 15, Београд, са назнаком “За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места за имовин-
ско-правне послове“. 

V Лица која су задужена за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Драгана Милошевић, војни службе-
ник, контакт телефон: 011/3201-603. 

VI Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шст месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 
Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

VIII Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни кон-
курс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на 
интернет презентацији Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs и Министарства одбране или у штампаној 
верзији на писарници Министарства одбране, Немањина 
15, Београд. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у 
образац пријаве након што Конкурсна комисија саста-
ви списак кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносиоци пријаве обавештавају се о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у пријави 
назначен за доставу обавештења. 

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

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
позивају се да у року од пет радних дана од дана 
пријема обавештења доставе наведене доказе који 
се прилажу у изборном поступку. 

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 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, односно општинским управама. 

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

Законом о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број 18/16 и 95/18), између осталог, прописано је да 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена еви-

денција, осим ако странке изричито изјаве да ће податке 
прибављати саме.

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

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су искључе-
ни из даљег изборног поступка. Докази се достављају на 
наведену адресу Министарства. 

XI Врста радног односа: Радно место попуњава се 
заснивањем радног односа на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, спровешће се изборни поступак. О 
почетку спровођења изборног поступка кандидати ће 
бити обавештени на бројеве телефона или имејл-адресе 
које су навели у својим обрасцима пријаве. 

Провера општих функционалних, посебних функционал-
них и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило), почев од 8. 
децембра 2021. године. Интервју са Конкурсном коми-
сијом ће се обавити у просторијама Министарства одб-
ране. Учесници конкурса који су успешено прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наве-
ду у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Кандидати за пријем у радни однос у Минис-
тарство одбране подлежу безбедносној провери у складу 
са Законом о тајности података и Законом о Војнобезбед-
носној агенцији и Војнообавештајној агенцији.

Као државни службеник на извршилачком радном месту 
може да се запосли и лице које нема положен државни 
стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном 
року. Положен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа.

Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају 
радни однос у државном органу.

Пробни рад за радни однос на неодређено време траје 
шест месеци.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс се објављује на интернет презентацији 
(www.mod.gov.rs) и огласној табли Министарства одбране, 
на интернет презентацији Службе за управљање кадро-
вима (www.suk.gov.rs), на порталу е-Управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

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

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 
83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС“ брoj 2/19 
и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-8874/2021 од 28. 
септембра 2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, 
Бирчанинова 6. 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место шеф Одсека,  
у звању самостални саветник

Одсек за јавност рада,  
систематизовано

1 извршилац
Опис послова: Руководи и планира рад Одсека, пружа 
стручна упутства, координира и надзире рад државних 
службеника у Одсеку и непосредно обрађује најсложеније 
предмете из делокруга Одсека; стара се о правилности 
израде аката и анализа из делокруга Одсека; координира 
припрему годишњег плана и извештаја о раду Министар-
ства као саставног дела годишњег плана и извештаја о 
раду Владе; координира припрему информација о раду 
Министарства за Народну скупштину Републике Србије; 
обавља стручне послове у поступку израде стратешких 
докумената и акционих планова из делокруга Одсека; ста-
ра се о припреми информација о раду Министарства; кон-
тролише садржај и ажурност података на веб презента-
цији и огласној табли Министарства; координира израду и 
припрема садржај презентација и публикација; учествује 
у прoцесима који су у вези са стручним усавршавањем 
државних службеника у Одсеку; обавља и друге послове 
по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области из поља друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; најмање пет година радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за обављање послова радног 
места.

Место рада: Београд.

2. Радно место за промоцију 
активности Министарства,  

у звању саветник
Одсек за јавност рада,  

систематизовано
1 извршилац

Опис послова: Сарађује са свим унутрашњим једини-
цима Министарства ради припреме информација за јав-
ност о раду Министарства; учествује у припреми плана 
и програма акција и активности промовисања Минис-
тарства; сарађује са представницима медија и припре-
ма одговоре о активностима Министарства на захте-
ве медија; прати и анализира извештавање медија о 
раду Министарства и обавештава унутрашње јединице 
Министарства о објављеним информацијама; стара се о 
ажурирању вести на веб-презентацији и огласној табли 
Министарства; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области из поља друштвено-хуманистичких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; најмање три године радног искуства у стру-
ци; положен државни стручни испит; као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

3. Радно место за студијско-
аналитичке послове,  

у звању саветник
Одсек за јавност рада  

систематизовано
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми информација 
из делокруга Одсека; учествује у припреми плана и 
годишњег извештаја о раду Министарства и у вези са тим 
сарађује са Генералним секретаријатом Владе; пружа 
подршку у припрему информација о раду Министарства за 
Народну скупштину Републике Србије; учествује у изради 
планско-аналитичких документа и извештаја; осмишља-
ва визуелни идентитет у циљу електронске презентације 
акција из делокруга Одсека; учествује у припреми инфор-
мацију о раду за Народну скупштину; припрема садржај 
на веб презентацији и огласној табли Министарства; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области из поља друштвено-хуманистичких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; најмање три године радног искуства у стру-
ци; положен државни стручни испит; као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

III Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним служ-
беницима, кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима, доступна су сва радна мес-
та и избор кандидата се врши на основу провере компе-
тенција. Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функционалне, 
посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе 
у којој се спроводи интервју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање 
кандидата и само кандидат који испуни унапред одређе-
но мерило за проверу одређених компетенција у једној 
фази изборног поступка може да учествује у провери сле-
дећих компетенција у истој или наредној фази изборног 
поступка.

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

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

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања 
и вештина у основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и табела, табелар-
не калкулације), ако кандидат поседује важећи сертифи-
кат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области, на траженом 
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тести-
рања компетенције „дигитална писменост“, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у ори-
гиналу или овереној фотокопији.

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

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

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

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
руковођења (организационо понашање и управљање про-
менама) – провераваће се писано путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови односа с јавношћу (управљање односима с јав-
ношћу, стратегије и канали комуникације) – провераваће 
се писано путем симулације.

3. Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – релевантни прописи из делокруга радног места 
(Закон о електронској управи, Закон о планском систе-
му и Уредба о ближим условима за израду и одржавање 
веб-презентације органа) – провераваће се писано путем 
симулације.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови односа с јавношћу (стратегије и канале комуни-
кације, односе с медијима) – провераваће се писано путем 
симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се писано путем симулације.
3. Посебна функционална комптенција за одређено радно 
место – релевантни прописи из делокруга радног места 
(Закон о електронским медијима и Закон о јавном инфор-
мисању и медијима) – провераваће се писано путем симу-
лације.

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови односа с јавношћу (стратегије и канале комуника-
ције) – провераваће се писано путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се писано путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из надлежности и организације органа 
(Закон о државној управи) – провераваће се писано путем 
симулације.
4. Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – релевантни прописи из делокруга радног места 
(Закон о Влади) – провераваће се писано путем симула-
ције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних кометенција могу се 
наћи на интернет презентацији Министарства државне 
управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за радно место 
под бројем 1: Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савесност, пос-
већеност и интегритет и управљање људским ресурсима) 
– провераваће се путем психометријских тестова и интер-
вјуа базираног на компетенцијама.

Провера понашајних компетенција за радна места 
2 и 3: Понашајне компетенције (управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и одржа-
вање професионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет) – провераваће се путем психометријских тес-
това и интервјуа базираног на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата за 
сва извршилачка радна места: Процена мотивације за 
рад на радном месту и прихватање вредности државних 
органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адре-
су Министарство државне управе и локалне самоуправе, 
Бирчанинова 6, 11000 Београд или се предају непосредно 
на писарницу Министарства државне управе и локалне 
самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд са назнаком 
„За јавни конкурс” или електронским путем на адресу: 
kadrovi.mduls@mduls.gov.rs. 

V Лица задужена за давање обавештења о конкур-
су: Татјана Јовановић и Верица Јаџић, тел: 011/2686-855 
од 9.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима и Министарства државне 
управе и локалне самоуправе или у штампаној верзији на 
писарници Министарства државне управе и локалне само-
управе, Бирчанинова 6, Београд.
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Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у 
образац пријаве након што комисија састави списак кан-
дидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подно-
силац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року 
од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

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

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији 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 канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао).

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

Напомена: Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – др. пропис) про-
писано је, између осталог, да су органи у обавези да по 
службеној дужности, када је то непходно за одлучивање 
у складу са законским роковима, бесплатно размењују, 
врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чиње-
ницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

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

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

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

Докази се достављају на наведену адресу Министарства.

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

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

XII Датум и место провере компетенција кандидата 
у изборном поступку: Са кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкур-
су, на основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 13. 
децембра 2021. године.

Провера општих функционалних компетенција, посебних 
функционалних компетенција и понашајних компетенција 
обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати 
„Србија“ Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источ-
но крило). Интервју са Конкурсном комисијом обавиће се 

у просторијама Министарства државне управе и локалне 
самоуправе. 

Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сва-
ке фазе изборног поступка бити обавештени на контак-
те (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извршилачко 
радно место, може да се запосли и лице које нема поло-
жен државни стручни испит, али је дужно да га положи 
у прописаном року. Положен државни стручни испит није 
услов, нити предност за заснивање радног односа. Проб-
ни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни 
однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на 
неодређено време траје шест месеци. Државни службе-
ник на пробном раду који је засновао радни однос на 
неодређено време и државни службеник који је засновао 
радни однос на неодређено време а који нема положен 
државни стручни испит, полаже државни стручни испит 
у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је име-
новао министар државне управе и локалне самоуправе.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 
(www.mduls.gov.rs) и огласној табли Министарствa 
државне управе и локалне самоуправе, на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.
gov.rs), на порталу е-Управе, на интернет презентацији, 
огласној табли и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

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

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9 
став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима („Службени 
гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21), Геолошки завод Србије 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА 
I Орган у коме се радно место попуњава: Геолошки 
завод Србије, Ровињска 12, Београд.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за подршку 
геолошком картирању, разврстано  

у звању млађи саветник
у Групи за геолошко картирање, у 

Одељењу за израду основне  
геолошке карте, у Сектору  
за регионалну геологију

1 извршилац
Опис послова: Учествује у прикупљању података и 
информација за израду листова ОГК и изводи посло-
ве геолошког картирања на терену; учествује у обради 
података претходних/ранијих истраживања; учествује у 
припреми радних верзија графичке и техничке докумен-
тације; прикупља и припрема податке за њихову анализу 
и интерпретацију методама даљинске детекције, израду 
геоморфолошке, неотектонске и специјалистичке карте; 
прикупља податке и информације за припрему радних 
материјала за израду пројеката, студија, извештаја и ела-
бората; обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
Гео-науке (геологија) (студијски програм Геологија – 
модул Регионална геологија) на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету и нај-
мање једну годину радног искуства у струци или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

III Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службе-

ницима, прописано је да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган под једнаким условима доступна 
сва радна места и да се избор кандидата врши на основу 
провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза 
у којима се проверавају опште функционалне, посебне 
функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој 
се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима који 
учествују у изборном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције. У свакој фази изборног 
поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат 
који испуни унапред одређено мерило за проверу одређе-
них компетенција у једној фази изборног поступка може 
да учествује у провери следећих компетенција у истој или 
наредној фази изборног поступка.

1. Провера општих функционалних компетенција:
• организација и рад државних органа Републике Србије 
– провераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару или увидом у одго-
варајући сертификат);
• пословна комуникација – провераваће се путем писане 
симулације.

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања 
и вештина у основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и табела, табелар-
не калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ који 
је тражен у конкурсном поступку о поседовању знања и 
вештина из наведених области и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције – „дигитална 
писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно 
и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), дос-
тави и доказ о познавању рада на рачунару у оригиналу 
или овереној фотокопији. Само кандидати чији сертифи-
кат потврђује поседовање знања о сваком од наведних 
појединачних програма могу бити ослобођени тестирања 
компетенције дигитална писменост. Комисија ће на осно-
ву приложеног доказа донети одлуку да ли може или 
не може да прихвати доказ који је кандидат приложио 
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. Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција, и то: 
• посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада студијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, укључујући и 
способност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) – провераваће се путем усмене симу-
лације;
• посебна функционална компетенција за одређено радно 
место (прописи из надлежности органа – Закон о рудар-
ству и геолошким истраживањима) – провераваће се 
путем усмене симулације;
• посебна функционална компетенција за одређено радно 
место (релевантни прописи, акти посебни прописи и дру-
го – Правилник о садржини пројеката геолошких истра-
живања и елабората о резултатима геолошких истражи-
вања) – провераваће се путем усмене симулације;
• посебна функционална компетенција за одређено радно 
место (возачка дозвола Б категорије) – провераваће се 
увидом у приложени документ.

Напомена: У погледу провере посебне функционалне 
компетенције за одређено радно место (возачка дозвола 
Б категорије) неопходно је да кандидат уз пријавни обра-
зац достави и возачку дозволу у овереној фотокопији.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Геолошког завода Србије, www.gzs.gov.rs.

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне 
компетенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање професио-
налних односа; савесност, посвећеност и интегритет) 
– провера ће се вршити путем психометријских тестова 
и интервјуа базираног на компетенцијама за сва радна 
места. 

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 
Процена мотивације за рад на радном месту и прихва-
тање вредности државних органа – провераваће се путем 
интервјуа са комисијом. 

IV Место рада: Београд, Ровињска 12.
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V Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве за конкурс: Геолошки завод Србије, Београд, 
Ровињска 12, 11124 Београд, са назнаком „За јавни кон-
курс”.

VI Лицe којe je задуженo за давање обавештења: 
Јована Стикић, контакт телефон: 064/85-05-813, од 10 до 
12 часова.

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

VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од 
дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

IX Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Гео-
лошког завода Србије и Службе за управљање кадровима 
или у штампаној верзији у писарници Геолошког завода 
Србије, Београд, Ровињска 12.

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

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинскоj управи. Законом 
о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) 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 изри-
чито изјави да ће податке прибавити сама.

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

XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у 
року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Докази се дос-
тављају на наведену адресу Геолошког завода Србије.

XII Врста радног односа: Радно место попуњава се 
заснивањем радног односа на неодређено радно време.

XIII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 13. децембра 2021. године, о чему ће кандидати 
бити обавештени на бројеве телефона или e-mail адресе 
које су навели у својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних компетенција, посебних 
функционалних компетенција и понашајних компетенција 
обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати 
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источ-
но крило). Интервју са комисијом обавиће се у просто-
ријама Геолошког завода Србије, Београд, Ровињска 12. 
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које наве-
ду у својим обрасцима пријаве.

Напоменe: Као државни службеник на извршилачком 
радном месту може да се запосли и лице које нема поло-
жен државни стручни испит, али је дужно да га положи 
у прописаном року. Положен државни стручни испит није 
услов, нити предност за заснивање радног односа.

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

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи 
Конкурсна комисија коју је именовао директор Геолош-
ког завода Србије. Овај конкурс се објављује на интернет 
презентацији (www.gzs.gov.rs) и огласној табли Геолошког 
завода Србије, на интерент презентацији Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, 
на интернет презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

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

Министарство заштите животне 
средине

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, 79/2005, 81/2005 – испр, 83/2005 
– испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009, 
99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9 став 1 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 2/2019 и 67/21), и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-
8853/2021 од 28. септембра 2021. године, Агенција за 
заштиту животне средине оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Агенција 
за заштиту животне средине, Београд, Жабљачка 10А.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за теренска и 
лабораториjска испитивања

Одсек за контролу квалитета воде 
и седимента, Одељењe за контролу 

квалитета воде, ваздуха и седимента, 
Сектор за контролу квалитета и стање 

животне средине, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: врши одређивање физичко-хемијских 
показатеља квалитета вода на терену и у лабораторији у 
складу са СРПС ИСО 17025 у оквиру националног програ-
ма мониторинга статуса површинских и подземних вода; 
врши и учествује у узорковању површинских и подземних 
вода и седимента; израђује упуства и уводи нове метода 
на мрежи станица квалитета вода према стандарду СРПС 

ИСО 17025; ажурира картоне опреме и мерила за мерење 
и испитивање из делокруга рада; врши контролу рада 
испоставних станица квалитета вода; обучава референ-
те за рутинске инструменталне анализе у узорцима воде; 
врши пријем и ажурирање података са дневних извештај-
них станица за квалитет вода; учествује у случају акци-
дентних загађења површинских вода; контролише и уноси 
податке за потребе израде годишњег извештаја; учествује 
у међулабораторијским интеркомпарацијским национал-
ним и међународним мерењима, стара се о калибрацији и 
провери рада инструмената; обавља и друге послове из 
делокруга рада Агенције по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља при-
родно-математичких, наука или техничко- технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит 
и најмање три године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Жабљачка 10А.

Образац пријаве на конкурс можете преузети на сајту 
Агенције за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs).

2. Радно место за праћење емисија 
загађујућих материја у ваздух

Oдсек за индустријско и комунално 
загађивање, Одељење за Национални 

регистар извора загађивања, 
индикаторе и информациони систем, 

Сектор за контролу квалитета и стање 
животне средине, звање саветник

1 извршилац
Опис послова: Обезбеђује континуирано прикупљање 
података о емисијама загађујућих материја у ваздух; 
води подсистем за емисије загађујућих материја у ваздух 
и национални регистар извора загађивања животне сре-
дине, као посебном делу информационог система животне 
средине Републике Србије; учествује у припреми података 
за израду националног инвентара основних загађујућих 
материја у ваздух, гасова стаклене баште и ненамерно 
испуштених дуготрајних органских супстанци; ради на 
имплементацији механизма мониторинга гасова са ефек-
том стаклене баште врши обраду и ажурирање података 
за потребе извештавања на националном и међународном 
нивоу из свог делокруга рада; ради на имплементацији 
и прорачуну индикатора Националне листе индикатора 
из свог делокруга рада; учествује у изради извештаја, 
информација, елабората, студија и анализа из свог дело-
круга рада; учествује у имплементацији стандарда и мето-
дологија у прикупљању и обради података, као и система 
квалитета у програмима контроле, даје подршку форми-
рању и одржавању информационог система животне сре-
дине Републике Србије; обавља и друге послове из дело-
круга рада Агенције по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља при-
родно-математичких или техничко-технолошких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
три година радног искуства у струци, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Жабљачка 10А

Образац пријаве на конкурс можете преузети на сајту 
Агенције за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs).

3. Радно место за праћење и анализу 
стања буке и нејонизујућег зрачења 

у животној средини
Oдсек за индустријско и комунално 

загађивање, Одељење за Национални 
регистар извора загађивања, 

индикаторе и информациони систем, 
Сектор за контролу квалитета и стање 

животне средине, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Обезбеђује континуирано прикупљање 
података о изворима и нивоима буке и нејонизујућег 
зрачења у животној средини; врши обраду и ажурирање 
података за потребе извештавања на националном и 
међународном нивоу из свог делокруга рада; учествује у 
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припреми стратешких карата буке; ради на имплемента-
цији и прорачуну индикатора Националне листе индикато-
ра из свог делокруга рада; учествује у изради извештаја, 
информација, елабората, студија и анализа из свог дело-
круга рада; врши послове примарне контакт тачке за 
извештавање о стању буке у животној средини са ЕЕА; 
учествује у имплементацији стандарда и методологија у 
прикупљању и обради података, као и система квалитета 
у програмима контроле, даје подршку формирању и одр-
жавању информационог система животне средине Репу-
блике Србије; обавља и друге послове из делокруга рада 
Агенције по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља при-
родно-математичких или техничко-технолошких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
три године радног искуства у струци, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Жабљачка 10А.

Образац пријаве на конкурс можете преузети на сајту 
Агенције за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs).

4. Радно место за припрему 
националних и међународних 

пројеката
Група за међународну сарадњу и 

управљање пројектима, Одељење 
за Национални регистар извора 

загађивања, индикаторе и 
информациони систем, Сектор за 

контролу квалитета и стање животне 
средине, звање саветник

1 извршилац
Опис послова: Обавља послове припреми националних 
и међународних пројеката и акционих планова у процесу 
приступања ЕУ у области животне средине; прати при-
мену међународних уговора чији је потписник Република 
Србија и припрема извештаје; припрема неопходну уго-
ворну документацију којом се обезбеђује финансирање 
и којом се усаглашавају међународни и домаћи прописи 
релевантни за имплементацију програма; прати и при-
према елементе за коришћење пројеката из помоћи ЕУ; 
координира активности учесника у пројектима (локална 
комунална предузећа, јединице локалне самоуправе и 
других); учествује у припреми извештаје међународним и 
европским организацијама које обезбеђују финансирање 
пројекта; обавља и друге послове из делокруга рада Аген-
ције по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
природно-математичких или друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит 
и најмање три године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Жабљачка 10А.

Образац пријаве на конкурс можете преузети на сајту 
Агенције за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs).

5. Радно место хидробиолога 
за узорковање и испитивање 

макроинвертебрата
Одсек за биолошко испитивање 

вода, Одељење за инструменталне 
и биолошке анализе, Сектор за 

Националну лабораторију, звање 
саветник

1 извршилац
Опис послова: Испитује биолошки елеменат површин-
ских вода - макроинвертебрате - према Програму мони-
торинга статуса вода; примењује биолошке методе у 
области испитивања квалитета вода у складу са СРПС 
ИСО 17025; учествује у ажурирању документације која 
се односи на биолошке елементе квалитета, програму 
контроле система квалитета софтверској обради подата-
ка о заједници макроинвертебрата; израђује упутства за 
узорковање и испитивање макроинвертебрата и обавља 
теренско узорковање макроинвертебрата и фитобентоса; 
обавља и друге послове из делокруга рада Агенције по 
налогу шефа Oдсека.

Услови: стечено високо образовање из научне однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и најмање три године радног 
искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд, Жабљачка 10А.

Образац пријаве на конкурс можете преузети на сајту 
Агенције за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs).

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кан-
дидатима при запошљавању у државни орган, под јед-
наким условима, доступна су сва радна места и избор 
кандидата се врши на основу провере компетенција. 
Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и 
то следећим редоследом: провера општих функционалних 
компетенција, провера посебних функционалних компе-
тенција, провера понашајних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом. У свакој фази изборног поступ-
ка врши се вредновање кандидата и само кандидат који 
испуни унапред одређено мерило за проверу одређене 
компетенције у једној фази изборног поступка може да 
учествује у провери следеће компетенције у истој или 
наредној фази. Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функционалне ком-
петенције.

Провера општих функционалних компетенција за 
сва извршилачка радна места:
• организација и рад државних органа Републике Србије - 
провераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост – провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникација – провераваће се путем симу-
лације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања 
и вештина у основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и и табела, табелар-
не калкулације), ако кандидат поседује важећи сертифи-
кат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области, на траженом 
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тести-
рања компетенције – „дигитална писменост“, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у ори-
гиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом у дос-
тављени доказ не може потпуно да оцени поседовање 
ове компетенције.

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

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

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција из области рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) провераваће се путем писане симулације.
2. Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи и акти из надлежности организације 
органа (Закон о водама) провераваће се путем писане 
симулације.
3. Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - релевантни прописи и акти из делокруга 
радног места (Уредба о годишњем програму мониторин-
га површинских и подземних вода и седимента; Уредба 
о граничним вредностима загађујућих материја у повр-
шинским и подземним водама и седименту и роковима за 
њихово достизање) провераваће се путем писане симу-
лације.
4. Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - методологија (методологија физичко-хе-
мијских и хемијских испитивања квалитета површинских 
и подземних вода (техникама: кондуктометрија, нефело-
метрија, волуметрија и спектофотометерија)) провера-
ваће се путем писане симулације.
5. Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - возачка дозвола (Б категорија) провераваће се 
увидом у наведени документ.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фото-
копију возачке дозволе Б категорије, достави уз пријавни 
образац.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција из области рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) провераваће се писаним путем писане симула-
ције.
2. Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи и акти из надлежности и организације 
органа (Закон о заштити ваздуха) провераваће се путем 
писане симулације.
3. Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - релевантни прописи и акти из делокруга радног 
места (Правилник о методологији за израду националног 
и локалног регистра извора загађивања, као и методо-
логији за врсте, начине и рокове прикупљања података) 
провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција из области рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) провераваће се путем писане симулације.
2. Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи и акти из надлежности и организације 
органа (Закон о заштити животне средине) провераваће 
се путем писане симулације.
3. Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – релевантни прописи и акти из делокруга рад-
ног места (Закон о о заштити од нејонизујућег зрачења 
Закон о заштити од буке у животној средини) провера-
ваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција из области рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) провераваће се путем писане симулације.
2. Посебна функционална компетенција из области рада 
послова међународне сарадње и европских интеграција 
(познавање прописа ЕУ у контексту праћења усклађивања 
прописа Републике Србије са прописима и стандардима 
Европске уније) провераваће се путем писане симулације.
3. Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи и акти из надлежности организације 
органа (Закон о заштити животне средине и Закон о упра-
вљању отпадом) провераваће се путем писане симула-
ције.
4. Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – страни језик – ниво Ц1, - провераваће се писа-
но (путем теста).

За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција из области рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) провераваће се путем писане симулације.
2. Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи и акти из надлежности и организације 
органа (Закон о водама) провераваће се путем писане 
симулације.
3. Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - релевантни прописи и акти из делокруга рад-
ног места (Правилник о параметрима еколошког и хемијс-
ког статуса површинских вода и параметрима хемијског 
и квантитативног статуса подземних вода; Правилник о 
референтним условима за типове површинских вода) про-
вераваће се путем писане симулације.
4. Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - методологија (методологија испитивања 
билошких елемената квалитета воде) провераваће се 
путем писане симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних комптенција могу се 
наћи на сајту Агенције за заштиту животне средине, www.
sepa.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за сва извр-
шилачка радна места: Понашајне компетенције (упра-
вљање информацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем 
психометријских тестова и интервјуа базираног на ком-
петенцијама.

Интервју са Конкурсном комисијом за сва извр-
шилачка радна места: Процена мотивације за рад на 
радном месту у органу и прихватање вредности државних 
органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном 
комисијом (усмено).
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IV Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на јавни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се 
поштом или предају непосредно на писарници Министар-
ства заштите животне средине, 11000 Београд, Омладин-
ских бригада 1, са назнаком: „За јавни конкурс”.

V Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Предраг Павловић, телефон: 011/6356-789, 011/6356-
760, од 9.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима и Агенције за заштиту живот-
не средине. Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве 
уноси се у образац пријаве након што Конкурсна коми-
сија састави списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак.

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

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 01. март 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – др. пропис) про-
писано је, између осталог, да су органи у обавези да по 
службеној дужности, када је то непходно за одлучивање 
у складу са законским роковима, бесплатно размењују, 
врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чиње-
ницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

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

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успеш-
но прошли претходне фазе изборног поступка, пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 
пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове за запос-
лење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на наведену 
адресу Министарства.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која 
се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног 

искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су 
да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, пре-
ма услову о дужини радног искуства у струци из радних 
места на која конкуришу.

XI Врста радног односа: За сва радна места радни 
однос се заснива на неодређено време. Кандидати који 
први пут заснивају радни однос у државном органу, под-
лежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита за рад у државним орга-
нима примају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада. Чланом 9 Закона о државним 
службеницима, прописано је да су кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким условима дос-
тупна сва радна места и да се избор кандидата врши на 
основу провере компетенција. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита.

XII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са кандидатима чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне 
и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном 
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу прија-
ве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев 
од 20. децембра 2021. године, о чему ће кандидати бити 
обавештени на начин који су навели у својим пријавама. 
Провера општих функционалних компетенција, посебних 
функционалних компетенција и понашајних компетен-
ција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у 
Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити у просторијама Агенције за заштиту животне 
средине, Београду, Жабљачка 10А.

Напомена за радна места број 1 и 5: провера посеб-
них функционалних компетенција ће се обавити осим 
у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило) 
и у просторијама Агенције за заштиту животне средине, 
Београду, Жабљачка 10А.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка на контак-
те (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао дирек-
тор Агенције за заштиту животне средине. Овај конкурс 
објављује се на интернет презентацији Агенције за зашти-
ту животне средине (www.sepa.gov.rs) и на огласној табли 
Агенције за заштиту животне средине, на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима: (www.suk.
gov.rs), на порталу e-Управе, на интернет презентацији, 
огласној табли и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Објављује исправку јавног конкурса

Текст јавног конкурса за попуњавање 11 извршилачких 
радних места, који је Министарство грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре објавило 03. новембра 2021. 
године у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање број 958, мења се за радно место под 
редним бројем 7, и исправно треба да гласи:

7. Радно место за подршку у 
припреми планских докумената 
и подршку управљању, звање 

саветник
Група за планска документа  

и подршку управљању,  
Секретаријат Министарства

1 извршилац
Опис послова: Пружа стручну подршку у припреми 
планских докумената из делокруга Министарства; при-
купља податке неопходне за праћење остваривања циље-
ва утврђених планским документима из делокруга Минис-
тарства кроз показатеље учинка и припрема анализе 
прикупљених података; учествује у праћењу спровођења 
и припрема извештаје о спровођењу планских докумена-
та из делокруга Министарства; пружа стручну подршку 
развоју финансијског управљања и контроле; обједињује 

поступак самопроцене система финансијског управљања 
и контроле у оквиру Министарства; израђује анализе и 
информације у вези са финансијским управљањем и кон-
тролом; обавља друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног 
поља-друштвено-хуманистичких или техничко-технолош-
ких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за обављање послова радног 
места.

У осталом делу јавни конкурс је непромењен.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ  
ПРОТИВ ДРОГА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 
83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уред-
бе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС“, број 
2/19 и 67/21) и закључка Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 број 112-9829/2021 од 
27.10.2021. године, Канцеларија за борбу против дрога 
оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Канце-
ларија за борбу против дрога, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2.

II Радно место које се попуњава: 

Радно место за финансијско-
материјалне послове,  

у звању саветник
у Групи за финансијске, кадровске и 

административне послове
1 извршилац

Опис послова: Прати и контролише евиденционе рачу-
не, учествује у припреми и изради годишњих и перио-
дичних финансијских извештаја, годишњег извештаја о 
пословању и месечних извештаја о зарадама; припрема 
решења за одобрење исплата по свим економским класи-
фикацијама и програмским активностима, врши књижење 
финансијске документације; припрема, уноси и ажурира 
податкe за регистар запослених, изабраних и поставље-
них лица у јавном сектору на месечном нивоу; форми-
ра и води евиденцијe присутности на раду запослених 
и припрема документацију неопходну за обрачун зара-
да; израђује документацију за укњижење опреме, пра-
ти и усаглашава стање основних средстава, и припрема 
документацију за попис имовине и обавеза Канцеларије; 
учествује у изради предлог финансијског плана и плана 
приоритетних области финансирања; обавља и друге 
послове које одреди руководилац Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, или специја-
листичким студијама на факултету, најмање три годи-
не радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2. 

III Врста радног односа: радно место попуњава се 
заснивањем радног односа на неодређено време.

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

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и 
то следећим редоследом: провера општих функционалних 
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компетенција, провера посебних функционалних компе-
тенција, провера понашајних компетенција и интервју са 
комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање 
кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено 
мерило за проверу одређене компетенције у једној фази 
изборног поступка може да учествује у провери следеће 
компетенције у истој или наредној фази. 

1. Провера општих функционалних компетенција
• организација и рад државних органа Републике Србије - 
провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симула-
ције (писмено).

У погледу провере опште функционалне компетенције 
„дигитална писменост” (поседовању знања и вештина 
у основама коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне калкула-
ције), ако учесник конкурса поседује важећи сертифи-
кат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области, и жели да на 
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – 
дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни обра-
зац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачу-
нару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако увидом у 
достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање 
ове компетенције.

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

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција, и то: 
1) Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије; терминологија, стандарди, методе и проце-
дуре из области буџетског рачуноводства и извештавања, 
извршење буџета) – провераваће се путем симулације 
(писано).
2) Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација); провераваће се путем симулације (писано).
3) Посебна функционална компетенција за радно место – 
Прописи и акти из делокруга радног места (Закон о раду) 
– провераваће се путем симулације (писано).

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне 
компетенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање професио-
налних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – 
провераваће се путем психометријских тестова и интер-
вјуа базираном на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад 
на радном месту и прихватање вредности државних орга-
на провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање – 
листу „Пословиˮ.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs и на интер-
нет презентацији Канцеларије за борбу против дрога: 
www.kzbpd.gov.rs или у штампаној верзији на писарници 
Канцеларије за борбу против дрога, Нови Београд, Буле-
вар Михајла Пупуна 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се 
обавештавају о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

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

VIII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазу изборног поступка пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се 
потврђује стручна спрема која је наведена у условима за 
радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (уколико кандидат има положен државни 
стручни испит) / кандидати са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосудном испи-
ту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство). Државни 
службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама. Фото-
копије докумената које нису оверене од надлежног органа 
неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима, однос-
но уверење о положеном правосудном испиту. Законом о 
општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 
18/16 и 95/18-аутентично тумачење) је, између осталог, 
прописано да су органи у обавези да по службеној дуж-
ности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са 
законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, 
обрађују и прибављају личне податке о чињеницама 
садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно 
је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, 
заокружи на који начин жели да се прибаве његови пода-
ци из службених евиденција. 

IX Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, 
пре интервјуа с Конкурсном комисијом позивају се да у 
року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Докази се дос-
тављају на наведену адресу Канцеларије за борбу против 
дрога, Палата „Србија“, Булевар Михајла Пупина бр. 2, 
11070 Нови Београд.

X Датум и место провере компетенција кандидата 
у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве 
на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 
13.12.2021. године, о чему ће кандидати бити обавештени 
на бројеве телефона или електронске адресе које су наве-
ли у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних 
функционалних компетенција и понашајних компетенција 
обавиће се у просторијама Службе за управљање кадро-
вима, Палата „Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2 – источно крило.

Интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у прос-
торијама Канцеларије за борбу против дрога, Палата 
„Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 – 
источно крило.

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.

XI Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве за јавни конкурс: Образац пријаве на конкурс 
шаље се поштом или непосредно на адресу Канцеларије 
за борбу против дрога, Палата „Србија“, Булевар Михајла 
Пупина 2, 11070 Нови Београд, са назнаком „За јавни кон-
курс за попуњавање извршилачког радног места (назив 
радног места)“.

XII Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Неда Макевић, тел. 011/3113-492, у периоду од 
10 до 12 часова.

НАПОМЕНE: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит поло-
же до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од 
надлежног органа (јавног бележника, у општинској упра-
ви или суду), биће одбачене решењем конкурсне коми-
сије. 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и 
огласној табли Канцеларије за борбу против дрога, на 
интерент презентацији Службе за управљање кадровима, 
на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИОНЕ 
ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ 
ПРОЦЕСУ СА ПРИВРЕМЕНИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ  
У ПРИШТИНИ

Канцеларија за координационе послове у преговарач-
ком процесу са привременим институцијама самоупра-
ве у Приштини на основу члана 54 Закона о државним 
службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9 став 1 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање рад-
них места у државним органима („Службени гласник РС“, 
брoj 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број:112-7104/2021 од 29. 
јула 2021. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Канцела-
рија за координационе послове у преговарачком процесу 
са привременим институцијама самоуправе у Приштини, 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

II Радно место које се попуњава: 

Радно место за послове подршке 
преговорима и праћење спровођења 
постигнутих договора и аката Владе, 

у звању саветник
Одсек за припрему, праћење и 

координацију преговарачког процеса, 
Сектор за стручно оперативне послове

1 извршилац
Опис послова: Прати стање процеса преговора и учест-
вује у раду са другим државним органима и организација-
ма у вези са процесом преговора са ПИС у оквиру пове-
рене области; прикупља податке, припрема и израђује 
документа везана за процес преговора са ПИС у оквиру 
поверене области; учествује у припреми и изради пред-
лога аката Владе из процеса преговора са ПИС у окви-
ру поверене области; прати спровођење постигнутих 
договора из процеса преговора са ПИС у оквиру пове-
рене области; прати спровођење акта Владе из проце-
са преговора са ПИС у оквиру поверене области; пружа 
административно-техничку подршку тиму за преговоре; 
обједињава и обрађује извештаје о процесу преговора; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правних или економских или политичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСБП, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету; положен државни стручни испит, најмање три годи-
не радног искуства у струци као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

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

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и 
то следећим редоследом: провера општих функционалних 
компетенција, провера посебних функционалних компе-
тенција, провера понашајних компетенција и интервју са 
комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање 
кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено 
мерило за проверу одређене компетенције у једној фази 
изборног поступка може да учествује у провери следеће 
компетенције у истој или наредној фази.

Провера општих функционалних компетенција за 
радно место:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће 
се путем теста (писано);
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се путем симу-
лације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције „дигитална писменост“ (поседовању знања 
и вештина у основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући доказ о посе-
довању знања и вештина из наведених области, на тра-
женом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције – „дигитална писменост“, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

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

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

Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу кандидатима који 
су испунили мерила за проверу општих функционалних 
компетенција, врши се провера посебних функционалних 
компетенција, и то:
1. Посебна функционална компетенција за радно место 
страни језик (енглески језик ниво Б1) – провераваће се 
писано путем теста.
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација; израда секторских анализa) и посебна функцио-
нална компетенција за радно место релевантни прописи 
и акти из делокруга рада (Први споразум о принципима 
који регулишу нормализацију односа Београда и Пришти-
не, Технички споразуми, Остали споразуми) – провера-
ваће се писано путем есеја.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући доказ о знању 
енглеског језика, на траженом нивоу и жели да на основу 
њега будете ослобођен тестирања компетенције знање 
страног језика, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање стра-
них језика који су тражени конкурсом), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

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

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних кометенција могу се наћи 
на интернет презентацији Канцеларије за координационе 
послове у преговарачком процесу са привременим институ-
цијама самоуправе у Приштини: www.kord-kim.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за извршилач-
кo раднo местo: Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња 

и одржавање професионалних односа, савесност, пос-
већеност и интегритет) – провераваће се путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираном на компетен-
цијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адре-
су Канцеларија за координационе послове у преговарач-
ком процесу са привременим институцијама самоуправе 
у Приштини, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд 
или се подносе непосредно на писарници Палате „Србија“, 
Булевар Михаила Пупина 2, Београд са назнаком „За јавни 
конкурс”.

V Лица задужено за давање обавештења о конкур-
су: Тамара Пријовић, тел. 011/311-49-39, од 9.00 до 13.00 
часова.

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

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

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима и Канцеларије за координа-
ционе послове у преговарачком процесу са привременим 
институцијама самоуправе у Приштини или у штампаној 
верзији на пријавници Палате Србија Нови Београд, Буле-
вар Михајла Пупина 2 (источно крило).

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

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

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији 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 канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између оста-
лог, да су органи у обавези да по службеној дужности, 
када је то непходно за одлучивање у складу са законским 
роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
орибављају личне податке о чињеницима садржаним 
у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито 
изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција су: уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима / уверење о положеном правосудном 
испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава* у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се при-
баве његови подаци из службених евиденција.

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

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

Докази се достављају на наведену адресу Канцеларије.

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

XII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 13. децембра 2021. године, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на број телефона или елек-
тронску адресу које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција обавиће се у Служби за управљање 
кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2 (источно крило). Провера посебних 
функционалних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у просторијама Канцеларије за 
координационе послове у преговарачком процесу са при-
временим институцијама самоуправе у Приштини. Учес-
ници конкурса који су успешно прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка на контак-
те (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је име-
новао директор Канцеларије за координационе послове 
у преговарачком процесу са привременим институцијама 
самоуправе у Приштини.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 
Канцеларије за координационе послове у преговарач-
ком процесу са привременим институцијама самоупра-
ве у Приштини (www.kord-kim.gov.rs) и огласној табли 
Канцеларије за координационе послове у преговарач-
ком процесу са привременим институцијама самоуправе 
у Приштини; на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, 
на интернет презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

Посао се не чека,  
посао се тражи
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Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ 

ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ 
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

На основу члана 34 Закона о слободном приступу инфор-
мацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 
120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21), члана 73 став 3 
Закона о заштити података о личности („Службени глас-
ник РС”, број 87/18), члана 54. Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправ-
ка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка,116/08, 
104/09 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 и 
3 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 2/19 и 67/21), и члана 3 ст. 5 и 6 Правилника 
о попуњавању радних места у Служби Повереника за 
информације од јавног значаја и заштиту података о лич-
ности број: 021-00-17/2021-04 од 15. октобра 2021. годи-
не, оглашава се

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ 
ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ 
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ 

ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
I Датум оглашавања: 24. новембар 2021. године. 
Датум истека рока за пријављивање: 02. децембар 2021. 
године.

II Орган у коме се радна места попуњавају: Повере-
ник за информације од јавног значаја и заштиту података 
о личности, Београд, Булевар краља Александра 15. 

III Радна места која се попуњавају:

1) Радно место за управне послове
Група за заштиту права,  

Сектор за заштиту права лица и пренос 
података – заштита података,  

одређено под редним бројем 37  
чланом 58 Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних 
места у Служби Повереника за 

информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности број:  
110-00-3/2019-04 од 31. јула 2019. 

године, звање виши саветник
1 извршилац

Опис послова: Утврђује чињенично стање и израђује 
нацрте одлука и других аката за комуникацију у поступ-
ку по притужби лица на које се подаци односе подне-
тим због непоступања по захтеву за остваривање пра-
ва, против решења или другог акта органа који обрађује 
податке о личности или против било које друге радње 
којом се онемогућава или отежава остваривање права; 
утврђује чињенично стање и прикупља податке од зна-
чаја за поступање по притужби и обавештавање подно-
сиоца притужбе о току и резултатима поступка који се 
води, као и његовом праву на судску заштиту; поступа 
по захтевима у вези са обрадом и коришћењем подата-
ка поднетим Поверенику; припрема акта за спровођење 
управног извршења решења Повереника донетих у 
поступку остваривања права; припрема акта за изри-
цање новчане казне и покретање прекршајног поступка; 
припрема предлоге аката Повереника у вези са управ-
ним спором; припрема акте у вези са уставном жалбом 
поводом остваривања права на заштиту података; прати 
судску праксу у материји заштите права и поступка ост-
варивања права појединца у односу на обраду података, 
као и праксе међународних органа; прати националне 
прописе у вези са остваривањем права на заштиту пода-
така и учешће у припреми аката којима се иницира изме-
на ових прописа и њихово усаглашавање са прописима и 
стандардима европског и међународног права; учествује 
у изради годишњег и посебних извештаја из делокруга 
Сектора; обавља и друге послове по налогу непосредно 
претпостављеног.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, најмање седам 
година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит.

2) Радно место за пружање помоћи у 
пословима обука

Група за обуке, Одељење за сарадњу 
и обуке, Сектор за сарадњу и 
извештавање, одређено под  

редним бројем 92. чланом 58. 
Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места  
у Служби Повереника за информације 
од јавног значаја и заштиту података  
о личности број: 110-00-3/2019-04 од 
31. јула 2019. године, звање саветник

1 извршилац
Опис послова: Пружа помоћ у пословима у вези са при-
купљањем материјала за анализу потреба обука; пома-
же у дизајнирању програма, припреми и реализацији 
обука из области слободног приступа информацијама 
од јавног значаја и из области заштите података о лич-
ности; учествује у организацији и координацији стручне 
праксе студената; учествује у припреми програма обука и 
одређује циљне групе за едукацију; помаже у пословима 
координације едукативних активности у којима учествују 
представници службе Повереника а које реализују друге 
институције; учествује у припреми извештаја о реализо-
ваним обукама и спровођењу евалуације обука; стара се 
о реализацији обука и учествује у процени неопходних 
ресурса за спровођење обука; помаже у изради извештаја 
о реализацији пројеката; учествује у изради годишњег и 
посебних извештаја из делокруга групе и Сектора; пома-
же у пословима пријема извештаја државних органа и 
других правних лица; обавља и друге послове по налогу 
непосредно претпостављеног.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање три године радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит.

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

У изборном поступку за сва извршилачка места провера-
вају се: 

1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије - 
провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симула-
ције (писмено).

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција: Међу кандидатима који су испунили мерила за про-
веру општих функционалних компетенција, врши се про-
вера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1: 
- Посебне функционалне компетенције у одређеној 
области рада, по областима знања и вештина: Управ-
но-правни послови – 1) општи управни поступак; 2) пра-
вила извршења решења донетог у управном поступку, 3) 
посебни управни поступци, 4) управни спорови, правила 
поступка, извршење донетих судских пресуда, 5) пракса/
ставови Управног суда – провера ће се вршити разго-
вором и усменом симулацијом; Међународна сарадња и 
европске интеграције – 1) методологија праћења, приме-
не и извештавања о ефектима потписаних међународних 
споразума, 2) познавање прописа ЕУ у контексту праћења 
усклађивања прописа Републике Србије са прописима и 
стандардима Европске уније – провера ће се вршити раз-
говором и усменом симулацијом.
- Посебне функционалне компетенције за одређено рад-
но место по областима знања и вештина: Прописи и акти 
из надлежности органа – Закон о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја и Закон о заштити пода-
така о личности – провера ће се вршити разговором и 
усменом симулацијом.

За радно место под редним бројем 2:
- Посебне функционалне компетенције у одређеној 
области рада, по областима знања и вештина: Послови 
односа с јавношћу – 1) управљање односима с јавношћу, 
2) менаџмент догађаја, 3) односи с медијима, 4) методо-
логија и алати за прикупљање и анализу података про-
вера ће се вршити разговором и усменом симулацијом. 

Међународна сарадња и европске интеграције – 1) мето-
дологија праћења, примене и извештавања о ефектима 
потписаних међународних споразума, 2) познавање про-
писа ЕУ у контексту праћења усклађивања прописа Репу-
блике Србије са прописима и стандардима Европске уније 
провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом. 
- Посебне функционалне компетенције за одређено радно 
место по областима знања и вештина: Прописи и акти из 
надлежности органа - Закон о слободном приступу инфор-
мацијама од јавног значаја и Закон о заштити података 
о личности провера ће се вршити разговором и усменом 
симулацијом; Страни језик – познавање енглеског језика, 
провера ће се вршити писмено – путем теста.

3. Провера понашајних компетенција за сва извр-
шилачка радна места: Кандидати који испуне мерила 
за проверу посебних функционалних компетенција пози-
вају се на проверу понашајних компетенција. Понашајне 
компетенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провера-
ваће се путем интервјуа базираног на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандида-
та за сва извршилачка радна места: Са кандидатима 
који су доказали поседовање понашајних компетенција 
обавиће се интервју у циљу провере мотивације за рад и 
прихватања вредности државних органа.

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

VI Пријава на конкурс: Пријава на јавни конкурс врши 
се искључиво на Обрасцу пријаве који је доступан на 
интернет презентацији Повереникa за информације од 
јавног значаја и заштиту података (www.poverenik.rs), на 
званичној интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима (образац који је објављен уз овај оглас) или у 
штампаној верзији на писарници Повереникa за информа-
ције од јавног значаја и заштиту података, Булевар краља 
Александра бр. 15, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о 
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који је у прија-
ви назначио за доставу обавештења. Шифра пријаве уно-
си се у образац пријаве након што комисија састави спи-
сак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

VII Адреса на коју се подносе пријаве и начин под-
ношења: Пријава на јавни конкурс мора бити својеруч-
но потписана и може се поднети поштом или непосредно 
на адресу: Повереник за информације од јавног значаја 
и заштиту података о личности, 11000 Београд, Булевар 
краља Александра 15, са назнаком „За јавни конкурс”. 

VIII Лице које је задужено за давање обавештења: 
Љиљана Стоиљковић, телефон: 011/3408-945.

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

X Докази које прилажу кандидати који су успешно 
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (кандидати са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испи-
ту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти 
из којих се може утврдити на којим пословима, у којем 
периоду и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство).

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позва-
ни да, у року од пет радних дана од дана пријема оба-
вештења, доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно 
који на основу достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писмено се обавешта-
вају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази 
се достављају на наведену адресу за подношење пријаве.

Државни службеник који се пријављује на конкурс, под-
носи решење о распоређивању или премештају на радно 
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место у органу у коме ради или решење да је нераспо-
ређен, уместо уверења о држављанству и извода из мати-
чне књиге рођених.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији 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 канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). 

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 
– аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција, осим ако странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама. Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу 
пријаве на конкурс наведе за коју се од предвиђених 
могућности опредељује, да орган прибави податке о који-
ма се води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављаљнству; 
извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима, 
уверење о положеном правосудном испиту.

XI Место рада: Београд, Булевар краља Александра 15.
 
XII Датуми место провере компетенција учесника 
у изборном поступку: Са кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкур-
су, на основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 27. 
децембра 2021. године, у просторијама Повереника за 
информације од јавног значаја и заштиту података о лич-
ности у Београду, Булевар краља Александра 15, канце-
ларија 415, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакте (бројеве телефона или електронску адресу), 
које наведу у својим пријавама. Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају се о датуму, месту и времену спровођења наредне 
фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона 
или електронске адресе), које наведу у својим пријавама. 

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

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене решењем. Проб-
ни рад обавезан је за оне који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада. Сагласно 
члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је 
да су кандидатима при запошљавању у државни орган, 
под једнаким условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере компетенција. 
Положен државни стручни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Пове-
реника за информације од јавног значаја и заштиту пода-
така о личности: www.poverenik.rs, на интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, 
на порталу е-Управе: www.deu.gov.rs, на огласној табли, 
интернет презентацији www.nsz.gov.rs и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се 
преузети на званичној интернет презентацији Повереника 
и интернет презентацији Службе за управљање кадрови-
ма (верзија обрасца која је објављена уз овај оглас).

НОВИ СА Д

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
21000 Нови Сад, Сутјеска 3

Тужилачки помоћник
у звању тужилачки сарадник које је 

уподобљено звању саветник
Опис посла: помаже јавном тужиоцу и заменику јавног 
тужиоца у раду у предметима мање сложености, прати 
судску праксу, израђује нацрте једноставнијих поднесака, 
узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве 
грађана, под надзором и по упутствима јавног тужиоца, 
односно заменика јавног тужиоца обавља послове мање 
сложености предвиђене законом и другим прописима. 

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен право-
судни испит и потребне компетенције за рад за ово радно 
место.

Записничар
у звању референт

Опис посла: обавља све дактилографске послове у пред-
метима додељеним у рад јавном тужиоцу код кога је рас-
поређен, куца записнике и све остале диктате по налогу 
јавног тужиоца, сређује списе по одредбама Правилни-
ка о управи у јавним тужилаштвима и обавља потребне 
техничке послове у вези са предистражним и истражним 
поступком, поступа по наредбама са записника, води 
рачуна о уредности списа и води попис списа, по нало-
гу шефа дактилобироа обавља и послове дактилографа 
у дактилобироу, стара се о чувању и преносу података, 
доступности материјала, исправности биротехничке опре-
ме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог 
потрошног материјала, обавља и друге послове по налогу 
тужиоца, шефа дактилобироа и секретара тужилаштва. 

Условитрећи или четврти степен средње стручне спреме 
друштвеног, природног или техничког смера, положен 
државни стручни испит, најмање две године радног иску-
ства у струци, положен испит за дактилографа 1-а класе и 
потребне компетенције за рад за ово радно место.

ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА: Изборни поступак спроводи 
се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне компетенције, посебне функционалне ком-
петенције, понашајне компетенције и фаза у којој се спро-
води интервју са Комисијом. 

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

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције “дигитална писменост”, ако кандидат поседу-
је важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу 
и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања ком-
петенције – “дигитална писменост”, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији. Комисија ће на основу прило-
женог доказа донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који је приложен уз пријаву уместо тес-
товне провере. 

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након сачињавања извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, међу кан-
дидатима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то: 

За радно место тужилачки помоћник, тужилачки 
сарадник - саветник проверавају се:
- посебна функционална компетенција у области рада 
кривично одељење у јавном тужилаштву - познавање 
материјалних и процесних прописа релевантних за 
надлежност јавног тужилаштва, прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-

ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација, познавање одредаба Законика о кривичном 
поступку и Кривичног законика;
- посебна функционална компетенција у области рада 
управа у јавном тужилаштву - познавање релевантних 
прописа из делокруга рада јавног тужилаштва - Закона о 
јавном тужилаштву, Правилника о управи у јавним тужи-
лаштвима и Закона о државним службеницима;
- посебна функционална компетенција за радно место 
тужилачки помоћник - поседовање знања и вештина за 
израду нацрта јавнотужилачких одлука и других аката, 
управљање преткривичним поступком, вештине израда 
нацрта правних ставова. 
Провера посебних функционалних компетенција вршиће 
се писаним путем - тестом и усменим путем - разговором 
са кандидатом. 

За радно место записничар у звању референт про-
веравају се:
- посебне функционалне компетенције за област рада - 
административни послови (канцеларијско пословање, 
вођење записника) - провераваће се писаним путем - тес-
том и разговором са кандидатом - дактилобиро - положен 
испит за дактилографа I А класе (доказује се уверењем, 
сертификатом који се подноси уз пријаву);
- посебне функционалне компетенције за радно место - 
познавање Закона о државним службеницима и Правил-
ника о управи у јавним тужилаштвима провераваће се 
писаним путем - тестом и разговором са кандидатом 

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне 
компетенције су управљање информацијама; управљање 
задацима и остваривање резултата рада; оријентација 
ка учењу и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет - 
провераваће се од стране дипломираног психолога - писа-
ним путем - упитник и усменим разговором са кандидатом. 

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 
Процена мотивације за рад на радном месту и прихва-
тање вредности државних органа - провераваће се путем 
интервјуа са комисијом. Временски оквир провере свих 
компетенција је два месеца од дана истека рока за подно-
шење пријава на конкурс. 

Место рада: Нови Сад, Сутјеска 3.

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

Општи услови за запослење: држављанство Републи-
ке Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да има про-
писану стручну спрему и да испуњава услове одређене 
законом и Правилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места; да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци 
(чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима).

Образац пријаве на конкурс и докази који се при-
лажу: Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет страници Вишег јавног 
тужилаштва у Новом Саду www.ns.vi.jt.rs или у штампа-
ној верзији у управи тужилаштва, Сутјеска 3. Образац 
пријаве мора бити својеручно потписан. Образац пријаве 
на конкурс садржи: податке о конкурсу, личне податке, 
адресу становања, телефон, електронску адресу, образо-
вање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су 
услов за заснивање радног односа, податак о знању рада 
на рачунару, податак о знању страног језика, додатне 
едукације, радно искуство, посебне услове, добровољно 
дату изјаву о припадности националној мањини, посебне 
изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у 
државним органима.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште 
или непосредно на адресу: Више јавно тужилаштво у 
Новом Саду, Нови Сад, Сутјеска бр. 3. Приликом прије-
ма пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под 
којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. 
Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри 
у року од три дана од дана пријема пријаве на начин који 
је у пријави назначио за доставу обавештења. 

Датум и место провере компетенција учесника кон-
курса у изборном поступку: Са учесницима конкурса 
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу на основу података наведених у обрац-
су пријаве на конкурс, спровешће се изборни поступак, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на контак-
те (адересе, бројеве телефона или имејл-адресе) које су 
навели у пријави. Провера свих компетенција обавиће се 
у просторијама Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, 
Сутјеска 3, трећи спрат. Учесници конкурса који су успеш-
но прошли једну фазу изборног поступка обавештавају 
се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или 
имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве. 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Администрација и управа

Остали докази које прилажу само кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са комисијом: оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству, уверење 
да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месе-
ци (издаје надлежна полицијска управа, не старије од 6 
месеци); изјава под моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу да кандидату раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа; оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; за радно место тужилачки 
помоћник - уверење о положеном правосудном испиту; за 
радно место записничар - уверење о положеном држав-
ном стручном испиту; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, 
и други акти из којих се види на којим пословима и са 
којом стручном спремом је стечено радно искуство) - сер-
тификат или други доказ о познавању рада на рачуна-
ру (уколико поседује исти); Образац 1 - Изјава у којој се 
кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција или 
ће то орган учинити уместо њега.

Напомена: Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку (“Службени гласник РС”, број 
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Документа о 
чињеницама о којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном правосудном испиту, уверење 
о положеном државном стручном испиту, уверење да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 
Потребно је да кандидат у делу изјава у обрасцу пријаве 
заокружи на који начин жели да се прибаве његови пода-
ци из службених евиденција. Наведене доказе кандидат 
може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег 
и бржег спровођења изборног поступка. Кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка пре интер-
вјуа са комисијом позваће се да у року од 5 (пет) рад-
них дана од дана пријема обавештења приложе остале 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Канди-
дати који у остављеном року не приложе остале доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писаним путем се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се 
достављају на адресу наведену у огласу. Државни служ-
беник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне књиге рође-
них подноси решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или решење да је 
нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу или у 
фотокопији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, приложени докази могу бити овере-
ни у основним судовима, судским јединицама, односно 
општинским управама као поверени посао) као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената које су оверене 
пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је: 
осам дана и почиње да тече наредног дана од дана огла-
шавања у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање “Послови”. 

Адреса на коју се подноси пријава на јавни кон-
курс: Више јавно тужилаштво у Новом Саду, 21000 Нови 
Сад, Сутјеска 3, са назнаком “За јавни конкурс”.

Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају 
услове за запослење на радном месту и међу којима се 
спроводи изборни поступак, објављује се на интернет 
презентацији тужилаштва према шифрама њихове прија-
ве. Кандидате који успешно заврше писмену проверу 
општих функционалних компетенција конкурсна комисија 
ће обавестити о времену и месту провере посебних функ-
ционалних компетенција, а потом и о времену и месту 
провере понашајних компетенција и на крају обавити 
интервју са кандидатима. 

Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: секретар тужилаштва, Драга Попет-
ров, контакт телефон: 021 4876 426.

Напомена: Сви докази се прилажу на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају бити пре-
ведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног 
тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а 
која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

Неблаговреме, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве биће одбачене. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу подлежу 
пробном раду од шест месеци. Кандидати без положе-

ног државног стручног испита за рад у државним орга-
нима примају се на рад под условом да тај испит поло-
же до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита. Обавештавају се учесници јавног кон-
курса да ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника. Јавни конкурс спроводи Конкур-
сна комисија коју је именовао в.ф. Вишег јавног тужио-
ца у Новом Саду. Овај конкурс се објављује на интернет 
презентацији Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду 
www.ns.vi.jt.rs, на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е- управе, 
на огласној табли, интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање 
- “Послови”. Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола. Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на сајту Вишег јавног тужилаштва у 
Новом Саду www.ns.vi.jt.rs.

ОСНОВНИ СУД
21460 Врбас, Палих бораца 9

Судијски помоћник – виши судијски 
сарадник у звању самостални 

саветник
Опис послова: помаже судији у раду, израђује нацрте 
судских одлука и проучава правна питања у вези са радом 
судија у појединим предметима, проучава судску праксу и 
правну литературу, припрема правне ставове за публико-
вање, поступа у парничним, кривичним, ванпарничним и 
извршним предметима у складу са процесним законима 
из тих материја, врши и друге послове самостално или 
под надзором и по упутсвима судије и председника суда.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факлтету, положен пра-
восудни испит и најмање две године радног искуства у 
правној струци након положеног правосудног испита, рад 
на рачунару и потребне компетенције за ово радно место.

Уписничар у звању референт
Опис послова: води помоћне књиге у складу са Судским 
пословником, формира предмете, здружује поднеске, 
предмете и остала писмена, разводи предмете и ставља 
клаузулу правноснажности на одлуке, води евиденцију 
примљених, решених, нерешених предмета и евиденцију 
одлука које су израђене у року, припрема и износи пред-
седнику већа предмете у којима је заказана расправа, 
странкама даје на увид списе и наплаћује таксу за изда-
те фотокопије из списа предмета, даје усмена и писмена 
обавештења о списима на основу података из уписника, 
прегледа рокове и предмете који се налазе у евиден-
цији и поступа по наредби судија, израђује статистичке 
извештаје, обавља и друге послове по налогу председни-
ка суда или управитеља писарнице.

Услови: III или IV степен школске спреме друштвеног, 
природног или техничког смера, најмање 2 године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару, положен 
државни стручни испит и потребне компетенције за ово 
радно место.

Административно-технички  
послови у писарници

у звању референт
Опис послова: обрађује правноснажне предмете 
попуњава “Ск” и “Рб” обрасце, попуњава извештаје о 
казни за послове одбране, доставља уплатнице и плат-
не налоге странкама за уплату казне, трошкова поступка 
и паушала, пише акта извршном одељењу за принудну 
наплату казне, трошкова поступка и паушала, уводи нов-
чане казне, трошкове поступка и паушале у контролник 
прихода, уводи условне осуде у књигу, здружује достав-
нице и повратнице, поднеске и друга писмена у предмете, 
слаже и одржава архиву и износи предмете из архиве, 
доставља налоге на принудну наплату таксе, обавља и 
друге послове по налогу председника суда или управи-
теља писарнице.

Услови: IV степен школске спреме друштвеног, природ-
ног или техничког смера, најмање 2 године радног иску-
ства у струци, познавање рада на рачунару, положен 
државни стручни испит и потребне компетенције за ово 
радно место.

Техничар за информациону  
техничку подршку

у звању референт
Опис послова: обавља послове инсталирања и текућег 
одржавања рачунарске опреме у суду, врши инсталацију 
софтверских апликација, самостално отклања мање ква-
рове на деловима рачунарске опреме, стара се о бла-
говременом и превентивном сервисирању рачунарске 
и комуникационе опреме и води евиденцију, планира 
и врши замену потрошног материјала, пружа технич-
ку подршку запосленима, обавља послове евиденције 
информатичких ресурса суда, стара се о ажурирању сај-
та суда, врши нарезивање и штампање презентационих 
дискова суда, врши имплементацију антивурусне зашти-
те, израђује основе веб-презентације и дизајн посло-
вног материјала суда, израђује статистичке извештаје у 
електронском и папирном облику и активно учествује у 
креирању аналитичких послова у суду, прати спровођење 
аналитичко-статистичких послова и имплементираних 
послова апликативног софтвера у суду, спроводи обуку 
запослених за примену пословних апликација, и обавља 
друге послове по налогу председника суда.

Услови: IV степен школске спреме друштвеног, природ-
ног или техничког смера, најмање 2 године радног иску-
ства у струци, познавање рада на рачунару, положен 
државни стручни испит и потребне компетенције за ово 
радно место.

Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у 
којима се проверавају опште функционалне компетенције, 
посебне функционалне компетенције, понашајне компе-
тенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. 
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање 
кандидата и само кандидат који испуни унапред одређе-
но мерило за проверу одређених компетенција у једној 
фази изборног поступка може да учествује у провери сле-
дећих компетенција у истој или наредној фази изборног 
поступка.

1. Провера општих функционалних компетенција: 
- oрганизација и рад државних органа Републике Србије 
(провера ће се вршити писаним путем – тест);
- дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем 
задатака практичним радом на рачунару); 
- пословна комуникација (провера ће се вршити писменом 
симулацијом).

Напомена: у погледу провере опште функционалне ком-
петенције “дигитална писменост”, ако кандидат поседу-
је ваћежи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наведених обла-
си на траженом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције “дигитална писме-
ност”, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу “рад на рачунару”) достави 
и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Провера сваке од општих функционалних компетенција 
не може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су 
освојили један бод у провери одређене компетенције, 
искључују се из даљег изборног поступка. Информације 
о материјалу за припрему кандидата за проверу опште 
функционалне компетенције “организација и рад држав-
них органа Републике Србије” могу се наћи на интернет 
презентацији суда.

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција: 

Међу кандидатима врши се провера посебних функцио-
налних компетенција за радно место судијски помоћник 
– виши судијски сарадник у звању самостални саветник: 
- Посебне функционане компетенције у области рада 
суда – познавање материјалних и процесних прописа 
релевантних за надлежност суда – провера ће се вршити 
писаним путем – тестом.
- Посебне функционане компетенције за радно место 
судијски помоћник – виши судијски сарадник у звању 
самостални саветник – поседовње знања и вештина за 
израду нацрта судских одлука и других аката – провера 
ће се вршити писаним путем – тестом.
- Посебна функционална компетенција за радно место 
судијски помоћник – виши судијски сарадник у звању 
самостални саветник – вештине презентације, вештине 
управљања поступком и вештине извештавања у предме-
тима – провера ће се вршити усменим путем – разговором 
са кандидатом.

Међу кандидатима врши се провера посебних функцио-
налних компетенција за радно место уписничар у звању 
референт: 
- Посебна функционална компетенција у области рада 
судских писарница – познавање прописа релевантих за 
надлежност и организацију рада суда – провера ће се 
вршити писаним путем – тестом.
- Посебна функционална компетенција за радно место 
уписничар у звању референт – познавање прописа: Судски 
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пословник, Закон о општем управном поступку и Закон о 
државним службеницима – провера ће се вршити писаним 
путем – тестом.
- Посебна функционална компетенција за радно место 
уписничар у звању референт – познавање подзаконских 
аката, интерних процедура и других аката органа реле-
вантиних за обављање послова радног места уписничар 
– провера ће се вршити усменим путем – разговором са 
кандидатом. 

Међу кандидатима врши се провера посебних функцио-
налних компетенција за радно место административ-
но-технички послови у писарници у звању референт: 
- Посебна функционална компетенција у области рада 
судских писарница – познавање прописа релевантих за 
надлежност и организацију рада суда – провера ће се 
вршити писаним путем – тестом. 
- Посебна функционална компетенција за радно место 
административно-технички послови у писарници у звању 
референт: познавање прописа, Судски пословник, Закон 
о општем управном поступку и Закон о државним службе-
ницима – провера ће се вршити писаним путем – тестом. 
- Посебна функционална компетенција за радно место 
административно-технички послови у писарници у звању 
референт – познавање подзаконских аката, интерних про-
цедура и других аката органа релевантиних за обављање 
послова радног места административно-технички послови 
у писарници – провера ће се вршити усменим путем – раз-
говором са кандидатом. 

Међу кандидатима врши се провера посебних функцио-
налних компетенција за радно место техничар за инфор-
мациону техничку подршку у звању референт: 
- Посебна функционална компетенција у области рада 
судских писарница – познавање прописа релевантих за 
надлежност и организацију рада суда – провера ће се 
вршити писаним путем – тестом. 
- Посебна функционална компетенција за радно место 
техничар за информациону техничку подршку у звању 
референт: – познавање прописа; Судски пословник, Закон 
о општем управном поступку и Закон о државним службе-
ницима – провера ће се вршити писаним путем – тестом. 
- Посебна функционална компетенција за радно место 
техничар за информациону техничку подршку у звању 
референт – познавање подзаконских аката, интерних про-
цедура и других аката органа релевантиних за обављање 
послова радног места техничар за информациону технич-
ку подршку – провера ће се вршити усменим путем – раз-
говором са кандидатом. 

Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених 
одговора. Кандидати одговарају на питања заокружи-
вањем једног од понуђених одговора. Време за израду 
теста је 45 (четрдесет пет) минута. Кандидат може на 
свако питање дати, односно заокружити само један одго-
вор. Свако брисање или исправка датог одговора сматра 
се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи 
недозвољеним средствима (коришћење уџбеника, беле-
жака, мобилних телефона, преписивање и др.) комисија 
ће удаљити кандидата са теста. У том случају сматра се 
да кандидат није положио тест. Разговор са кандида-
том захтева да се у усменом облику да предлог решења 
одређеног задатка који је типичан за обављање послова 
радног места. Време за припрему задатка је 15 (петнаест) 
минута. Мерила која ће бити коришћена за вредновање 
функционалних компетенција путем разговора са канди-
датима су следећа: стручна заснованост, аналитичност, 
сисематичност, прецизност и тачност у навођењу подата-
ка и јасноћа у изношењу личног става и мишљења. 

3. Провера понашајних компетенција: Провера пона-
шајних компетенција и то: управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, оријен-
тација ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвећеност и инте-
гритет, вршиће се од стране дипломираног психолога. 

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усменим путем).

Врста радног односа: Радни однос се заснива на 
неодређено време у Основном суду у Врбасу. Место рада: 
Врбас, Палих бораца 9ц.

Општи услови за рад на радном месту: да је учес-
ник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; 
да учеснику конкурса није раније престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде дужности из рад-
ног односа; да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора у трајању од најмање шест месеци.

Датум оглашавања и рок за подношење пријава на 
конкурс: Датум оглашавања: 24.11.2021. године. Јавни 
конкурс је оглашен на огласној табли Основног суда у 
Врбасу, на интернет презенацији Основног суда у Врба-
су и на интернет презентацији и у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да 

тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса 
у публикацији „Послови“. Последњи дан рока за подно-
шење пријава је 02.12.2021. године.

Пријаве на конкурс врше се на Обрасцу пријаве који 
је доступан на интерент презентацији Основног суда у 
Врбасу: www.vb.os.sud.rs. Уредно попуњен, одштампан 
и потписан Образац пријаве подноси се непосредно у 
Основном суду у Врбасу, Палих бораца 9ц, канцеларија 
52, административно-техничком секретару судске управе 
или путем поште на исту адресу, са назнаком: „Пријава на 
јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места 
– Су В-35-69/21“. Свака 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 спрово-
ди изборни поступак. Подносиоци пријаве на конкурс ће 
о додељеној шифри бити обавештени у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назачен за доставу обавештења.

Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазу провере посебних функционал-
них компетенција, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: биографија; потврда о досадашњем рад-
ном искуству у струци (потврде, решења и други акти 
из којих се види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно искуство); 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија – доказ о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима; 
кандидати с положеним правосудним испитом – оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном правосуд-
ном испиту (за пријаве за радно место судијски помоћник 
– виши судијски сарадник); потврда да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног односа издата од 
стране државног органа у коме је учесник јавног конкурса 
био у радном односу; оригинал уверења да учесник кон-
курса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) 
месеци, издато од стране Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, не старије од шест месеци; 2 
примерка обрасца 1 или 1а – изјава у којој се учесник 
конкурса опредељује да ли ће сам доставити податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција или 
ће то орган учинити уместо њих. 

Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку (“Службени гласник РС”, бр. 18/16) 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. 
Документ о чињеницама о којима се води службена еви-
децнција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о положеном правосудном испиту 
и уверење да кандидат није осуђиван на казнзу затвора од 
најмање 6 месеци. Потребно је да кандидат попуни изјаву 
(образац 1 или 1а) којом се опредељује за једну од две 
могућности, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. 
Обрасци 1 и 1а могу се преузети на интернет презентацији 
Основног суда у Врбасу у оквиру обавештења о конкурсу. 
Попуњене изјаве је неопходно доставити уз напред наведе-
не доказе. Државни службеник који се пријављује на кон-
курс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених доноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу 
или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним канце-
ларијама основних судова односно општинским управа-
ма, као повереним посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017. 
године у основним судовима, односно општинским судови-
ма. Сви докази прилажу се на српском језику, односно уко-
лико су на страном језику морају бити преведени на срп-
ски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. 
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је сте-
чена у иностранству, мора бити нострификована.

Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно 
прошли фазу провере посебних функционалних компе-
тенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом, пози-
вају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема 
обавешења доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку. Кандидати који не доставе доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Докази се пре-
дају непосредно на напред наведену адресу суда или дос-
тављају путем поште на напред наведену адресу суда, са 
назнаком: „За јавни конкурс“.

Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима кон-
курса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огла-
сом о јавном конкурсу, на основу података наведнених 
у обрасцу пријаве на конукурс, изборни поступак ће се 
спровести у просторијама Основног суда у Врбасу, Палих 
бораца 9ц. Кандидати ће о датуму и времену бити оба-
вештени на контакте (бројеве телефона или имејл-ад-
ресе) које наведу у својим обрасцима пријаве. Изборни 
поступак ће започети по истеку рока за подношење прија-
ва. Кандидати који су успешно прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или имејл-адресе које наведу у својим 
обрасцима пријаве). 

Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: 
Стоја Пјешчић, административно-технички секретар Осно-
вног суда у Врбасу, 021/706-477 или зграда правосудног 
органа у Врбасу, Палих бораца 9ц, канцеларија бр. 52. 

Напомене: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном пра-
восудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван. 
Законом о општем управном поступку (“Службени глас-
ник РС” бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9 ст. 3); да у поступку који се 
покрене по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то неопход-
но за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3). Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве конкурсна комисија ће одбацити решењем. Као 
државни службеник на извршилачком радном месту може 
да се запосли и лице које нема положен државни струч-
ни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. 
Пробни рад за радни однос на неодређено време траје 
шест месеци. Државни службеник на пробном раду који 
је засновао радни однос на неодређено време и државни 
службеник који је засновао радни однос на неодређено 
веме, а који нема положен државни стручни испит, дужан 
је да положи државни стручни испит у року од шест месе-
ци од дана заснивања радног односа. Доказ о здравстве-
ној способности достављају само кандидати који буду 
изабрани. Сходно члану 9 Закона о државним службени-
цима прописано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима доступна сва рад-
на места и да се избор кандидата врши на основу провере 
компетенција. Јавни конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија именована решењем председника Основног суда у 
Врбасу. Обавештавју се учесници конкурса да ће се доку-
ментација враћати искључиво на писани захтев учесника. 
Основни суд у Врбасу не врши дискриминацију на осно-
ву расе, боје коже, пола, вере, националности и етичког 
порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане 
услове. Сви изрази и појмови који су у овом огласу изра-
жени у мушком граматичком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола. Овај оглас објављује 
се на интернет презентацији Основног суда у Врбасу www.
vb.os.sud.rs, на огласној табли Основног суда у Врбасу и 
на интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање – “Послови”. Обра-
зац пријаве на конкурс за свако радно место, може се пре-
узети на званичној интернет презентацији Основног суда 
у Врбасу: www.vb.os.sud.rs.

ПОЖАРEВАЦ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
КУЧЕВО

12240 Кучево, Светог Саве 114
тел. 012/850-666

e-mail: tokucevo@gmail.com

Координатор у туристичко-
информативном центру

за рад у Инфо-центру
Опис послова: координира пословима у туристичко-инфор-
мативном центру; координира дистрибуцију промотивног 
материјала, сувенира, предмета домаће радиности; коор-
динира продају сувенира, публикација и других артикала и 
дневно води евиденцију; координира контролу залиха про-
мотивног материјала у информативним центрима; прати и 
контролише процес штампе и дистрибуцију информативног 
и пропагандног материјала у штампаној и електронској 
форми; креира и управља фото-базом; прати и контролише 
стање залиха промотивног материјала и сувенира; израђује 
план рада информатора водећи рачуна о периодима поја-
чане потребе за туристичким информацијама.
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УСЛОВИ: високо образовање економске или туристичке 
струке на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, по про-
пису који одређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама економ-
ске или туристичке струке у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године или на студијама економ-
ске или туристичке струке у обиму од најмање 180 ЕСПБ, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, односно на студијама економске 
или туристичке струке у трајању од најмање две годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до10. 
септембра 2005. године; знање страног језика; знање 
рада на рачунару; најмање пет година радног искуства 
у области туризма.

Службеник за јавне набавке
Опис послова: припрема годишњи план јавних набав-
ки, план набавки на које се закон не примењује и план 
контроле јавних набавки; прикупља, уређује, припрема 
и контролише податке неопходне за спровођење јавних 
набавки и набавки на које се закон не примењује и спро-
води јавну набавку; спроводи стручне анализе, проучава 
тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних 
набавки и набавки на које се закон не примењује; контро-
лише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава 
извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, 
према годишњем плану; учествује у поступцима јавних 
набавки као члан комисије; прави план прећења и реали-
зације извршења уговора и прати реализацију препорука 
о спроведеним контролама; припрема уговоре, извештаје 
и води евиденције из области свог рада; планира, раз-
вија и унапређује методе и процедуре финансијских и 
рачуноводствених послова; развија, припрема и предла-
же финансијске планове и израђује економске анализе о 
финансијском пословању; развија и унапређује процеду-
ре за финансијско управљање и контролу; прати стање, 
спроводи стручне анализе, испитује информације и анали-
зира акте и предлаже мере за унапређење финансијских и 
рачуноводствених питања из области свог рада; израђује 
буџет и учествује у процедурама уговарања и реализације 
пројеката; даје стручна мишљења у вези са финансијским 
и рачуноводственим пословима; припрема опште и поје-
диначне акте/документа у вези са финансијским и рачуно-
водственим пословима; контролише и надзире припрему 
и обраду захтева за плаћање по различитим основама; 
контролише преузимање обавеза за реализацију расхода; 
учествује у припреми и изради финансијских извештаја 
(периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о 
пословању (завршног рачуна); контролише трансакције 
рачуна прихода и расхода, рачуна финансијских средста-
ва и обавеза и рачуна и финансирања; обезбеђује приме-
ну закона из области свог рада; контролише усклађеност 
евиденција и стања главне књиге са дневником; прати 
усаглашавање потраживања и обавеза.

УСЛОВИ: високо образовање економске струке на сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, по пропису који 
одређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама економске струке у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не или на студијама економске струке у обиму од најмање 
180 ЕСПБ, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, односно на студија-
ма економске струке у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до10. сеп-
тембра 2005. године; знање рада на рачунару; најмање 
три године радног искуства у области јавних набавки и на 
финансијско-рачуноводственим пословима 

ОСТАЛО: Уз пријаву за оглас кандидат треба да прило-
жи следеће доказе о испуњености услова из огласа: уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
диплому о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла, очитану личну карту. Рок за подношење пријаве са 
краћом биографијом и доказима (који се прилажу у ове-
реној фотокопији) о испуњености услова из огласа је 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Приложена документација 
уз пријаву не враћа се кандидатима. Резултати огласа ће 
бити објављени на веб-страници Туристичке организа-
ције Кучево. Кандидати који не буду изабрани неће бити 
посебно обавештавани о резултатима огласа. Приликом 
заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за обављање послова за које су примљени 
и документацију о испуњавању услова огласа у оригина-
лу или овереној фотокопији. Пријаву на оглас доставити 
на горенаведену адресу, сваког радног дана у временс-
ком периоду од 08 до 15 сати, са назнаком „За оглас – не 
отварати“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

22419 Купиново, Бранка Маџаревића 140 
тел. 022/400-748

Директор
на период од четири године са 
могућношћу поновног избора

Опис послова: организује и руководи радом организа-
ције; доноси акт о организацији и систематизацији посло-
ва и друга општа акта у складу са законом и статутом; 
предлаже акте које доноси управни одбор; извршава 
одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово 
спровођење; стара се о законитости рада организације; 
одговоран је за коришћење и располагање имовином 
врши друге послове утврђене законом и Статутом орга-
низације. 

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које 
поред општих услова предвиђених Законом испуњава и 
следеће посебне услове: стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСП бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама 
на факултету; радно искуство од четири године од чега 
најмање две године на руководећим пословима; активно 
знање страног језика који је обухваћен наставним пла-
ном и програмом министарства надлежног за послове 
просвете. Директор се бира на период од четири године 
са могућношћу поновног избора. Стручна оспособљеност, 
знања и вештине кандидата за именовање директора 
оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете 
уз пријаву на јавни конкурс у складу са Законом. Докази 
који се прилажу приликом пријаве на конкурс: пријава на 
конкурс, оверена фотокопија дипломе или уверење о сте-
ченој стручној спреми, доказ о радном искуству, биогра-
фија, уверење надлежног суда да против лица није покре-
нута истрага и да није подигнута оптужница за кривична 
дела која се воде по службеној дужности (издато након 
објављивања конкурса), уверење суда о некажњавању, 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија), очитана лична 
карта, уверење о познавању страног језика (диплома, 
потврда, уколико је поседује), познавање рада на рачуна-
ру, поседовање организационих способности и вештине 
добре комуникације – проверава се приликом разговора 
са кандидатом. Рок за подношење пријава је 10 дана од 
дана објављивања конкурса и истиче 04.12.2021. годи-
не. Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкур-
су попуњавају на српском језику, ћириличним писмом. 
Пријава и пратећа документација достављају се у затво-
реној коверти са назнаком „Јавни конкурс за избор дирек-
тора туристичке организације пећинци – не отварати”, са 
пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Прија-
ва се предаје лично или препоручено поштом на адре-
су: Управни одбор – Туристичка организације општине 
Пећинци, Купиново, Бранка Маџаревића 140. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, Управни одбор Туристичке организације 
општине Пећинци неће разматрати. Подаци о изборном 
поступку: Јавни конкурс спроводи Управни одбор Турис-
тичке организације општине Пећинци који ће у року од 
петнаест дана од дана завршетка јавног конкурса извр-
шити избор кандидата, сачинити извештај и заједно са 
предлогом за именовање директора, доставити Скупшти-
ни општине Пећинци на усвајање. Све додатне информа-
ције од значаја за конкурс могу се добити путем телефо-
на: 022/400-748.

ШАБАЦ

ВИШИ СУД У ШАПЦУ
15000 Шабац, Господар Јевремова 8

тел. 015/346-953

Управитељ писарнице
у звању саветник

Опис послова: управитељ писарнице – организује и 
руководи радом судских писарница, контролише рад 
шефова писарница, доставне службе, пријема, експеди-
ције, овере и архиве; стара се о примени Судског послов-
ника и других прописа и упутстава о раду судских писар-
ница, саставља све потребне статистичке извештаје о 
целокупном раду суда, прима странке у вези притужбе на 
рад судских писарница, обавља и друге послове по налогу 
председника или секретара суда. 

Услови: стечено високо образовање из научне области у 
оквиру друштвено хуманистичких наука, правни факултет 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама. специјалистич-
ким академским студијама. специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, или на специјалистичким студија-
ма на факултету; најмање три година радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит и потребне ком-
петенције за рад за ово радно место.

Архивар
у звању референт

Опис послова: архивар – обавља послове пријема архи-
вираних предмета и одлагање истих на одговарајућа мес-
та у судској згради. стара се о правилном чувању и одр-
жавању тих предмета према одговарајућим прописима, по 
тражењу доставља надлежним службама суда архивиране 
предмете ради увида, здруживања и томе слично. а исто 
то ради и по замолницама и тражењу других правосуд-
них органа и других државних органа и установа. а по 
овлашћењу председника суда, судије или другог запосле-
ног кога за то овласти председник суда, чува и стара се о 
правилном одржавању судских књига, уписника. имени-
ка и др., обавља и друге послове по налогу управитеља 
писарнице или председника суда. 

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

I Општи услови за запослење за ова радна места: 
да је учесник конкурса држављанин Републике Србије, 
да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос због теже повреде дуж-
ности из радног односа, да учесник конкурса није осуђи-
ван на казну затвора од најмање 6 месеци.

II У изборном поступку комисија ће проверити опште 
и посебне функционалне компетенције и понашајне ком-
петенције, након чега ће комисија обавити интервју са 
кандидатима. 

Провера се обавља по следећим фазама: 

1. Провера општих функционалних компетенција: 
- организација и рад државних органа Републике Србије 
(провера ће се вршити путем теста – писмено, у папирној 
форми); 
- дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем 
задатака, практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ, сертификат о познавању рада ка рачунару); 
- пословна комуникација (провера ће се вршити писменом 
симулацијом у папирној форми). 

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције „дигитална писменост”, ако поседујете важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о 
познавању рада на рачунару на траженом нивоу и жели-
те да на основу њега будете ослобођени тестирања ком-
петенције „дигитална писменост“. Неопходно је да уз 
пријавни образац доставите и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложе-
ног доказа донети одлуку да ли може или не може да при-
хвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере. 
База питања за проверу општих функционалних компе-
тенција биће објављена на интернет страници Вишег суда 
у Шапцу www.sa.vi.sud.rs.

2. Међу кандидатима врши се провера посебних 
функционалних компетенција за радно место упра-
витељ писарнице:
- Посебне функционалне компетенције у области рада 
судска писарница - познавање прописа релевантних за 
надлежност и организацију рада суда, (провера ће се 
вршити писаним путем, односно тестом), посебне функ-
ционалне компетенције за радио место управитељ писар-
нице - познавање подзаконских аката, интерних проце-
дура и других аката органа релевантних за обављање 
послова радног места управитељ писарнице (провера ће 
се вршити усменим путем, односно путем разговора са 
кандидатом).
- Посебне функционалне компетенције за радно место 
управитељ писарнице - познавање прописа којима се 
уређује употреба печата и штамбиља у државном орга-
ну, (провера ће се вршити усменим путем, односно путем 
разговора са кандидатом).

3. Међу кандидатима врши се провера посебних 
функционалних компетенције за радно место 
архивар: 
- Посебна функционална компетенција за радно место 
архивар за област рада административни послови - канце-
ларијско пословање, методе и технике прикупљања. еви-
дентирања и ажурирања података у базама података. 
методе вођења интерних и доставних књига (провера ће 
се вршити писаним путем на тесту). 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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- Посебна функционална компетенција за радно место 
архивар - познавање прописа релевантних за надлежност 
и организацију рада суда (провера ће се вршити писаним 
путем на тесту). 
- Посебна функционална компетенција за радно место 
архивар у области рада писарнице у суду - познавање 
подзаконских аката, интерних процедура и других аката 
органа релевантних за обављање послова радног места 
архивара, познавање прописа којима се уређује систем 
заштите и коришћења културних добара и архивске грађе 
(провера ће се вршити усменим путем, односно путем раз-
говора са кандидатом). 

4. Након провере општих и посебних функционал-
них компетенција спровешће се провера понашај-
них компетенција и то: управљање информацијама; 
управљање задацима и остваривање резултата; орјента-
ција ка учењу и променама. изградња и одржавање про-
фесионалних односа; савесност, посвећеност и интегри-
тет (провера се врши на основу интервјуа, базираног на 
компетенцијама).

5. Након провере понашајних компетенција кон-
курсна комисија ће обавити интервју са кандидатима 
који подразумева разговор са кандидатом у циљу процене 
мотивације за рад, на радном месту и прихватање вредно-
сти државних органа (обавља се усмено).

Све наведене компетенције комисија ће проверити у року 
од 30 дана рачунајући од дана истека рока за пријаву на 
оглас по предметном конкурсу.

Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће 
елиминациона, а сходно одредбама Правилника о саставу 
конкурсне комисије, начину провере компетенција. крите-
ријумима и мерилима за избор на извршилачка радна мес-
та у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник 
РС” број 30/2019).

III Место рада: Шабац, Господар Јевремова 8.

IV Врста радног односа: Радни однос се заснива на 
неодређено време, уз обавезан пробни рад за лица која 
први пут заснивају радни однос у државном органу. Проб-
ни рад траје 6 (шест) месеци.

V Адреса на коју се подносе пријаве: Виши суд у 
Шапцу, Господар Јевремова 8, 15000 Шабац, са назнаком 
“За јавни конкурс – за извршилачко радно место” (навести 
назив радног места за које се подноси пријава).

VI Датум оглашавања: 24.11.2021 године.

VII Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је: 
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглаша-
вања конкурса на интернет презентацији и огласној табли 
Вишег суда у Шапцу, на порталу е-Управе и на интернет 
презентацији и периодичним издању огласа Националне 
службе за запошљавање. Последњи дан за подношење 
пријава је 03.12.2021. године.

VIII Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Данијела Савић, секретар Суда, 
015/346-953.

IX Пријава за јавни конкурс врши се на обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Вишег суда 
у Шапцу уз текст конкурса или се може преузети у управи 
Вишег суда. Образац пријаве мора бити својеручно пот-
писан. Пријава на конкурс може се поднети путем поште 
или непосредно на адресу наведену у тексту огласа. При-
ликом предаје пријава на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава 
о додељеној шифри у року од 3 (три) дана од пријема 
пријаве у Виши суд у Шапцу, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначен за доставу 
обавештења.

X Докази које прилажу сви кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са конкурсном комисијом: оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; фотокопија или очитана лична карта; уверење да 
кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 
месеци; потврда да кандидату није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде дужности из рад-
ног односа; оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству (потврда, решење 
и други акти из којих се види на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство); оригинал или оверена фотокопија уверења о 
положеном државном испиту.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници 

приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима. судским јединицима, односно општинским управа-
ма као поверени посао). Као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре првог марта 
2017. године, у основним судовима, односно општинским 
управама.

Уместо уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених, државни службеник може да поднесе 
решење о распоређивању или премештају на радно место 
у државном органу или решење да је нераспоређен.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван на 
казну затвора од најмање 6 месеци и уверење о поло-
женом државном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 
Закона о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС” број 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 изри-
чито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је 
да кандидат у делу изјаве у обрасцу пријаве заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају усло-
ве за запослење писаним путем се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на горе наведену адресу Вишег суда 
у Шапцу.

XII Провера компетенција учесника конкурса 
проверава се у изборном поступку: Са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и које испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се 
спровести, а о започињању изборног поступка учесници 
конкурса биће обавештени путем телефона.

Провера општих функционалних компетенција, посеб-
них функционалних компетенција и понашајних компе-
тенција, као и интервју са конкурсном комисијом ће се 
обавити у просторијама Вишег суда у Шапцу. Учесни-
ци конкурса који су успешно прошли једну фазу кон-
курса обавештавају се о времену и месту спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве 
телефона или адресе), које наведу у својим обрасцима 
пријавама.

XIII Изборни поступак спровешће Конкурсна коми-
сија именована решењем Председника Вишег суда у 
Шапцу.

XIV Изборни поступак: Списак кандидата који испуња-
вају услове за запослење на радном месту и међу којима 
се спроводи изборни поступак, објављује се на интернет 
презентацији Вишег суда у Шапцу према шифрама.

НАПОМЕНА: Кандидат заснива радни однос на неодређе-
но време. Сви изрази, појмови. именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду односе се без дискриминације и на особе 
женског пола. Сви докази прилажу се на српском језику, 
а уколико су на страном језику морају бити преведени 
на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског 
тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а 
која је стечена у иностранству, мора бити нострифико-
вана. Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу општих функционалих компетенција 
могу се наћи на интернет презентацији Вишег суда у 
Шапцу. Кандидат без положеног државног стручног 
испита прима се на рад под условом да тај испит поло-
жи у року од 6 месеци од дана заснивања радног одно-
са, сходно чл. 102. Закона о државним службеницима 
РС. Кандидати са положеним државним испитом немају 
предност у изборном поступку у односу на кандидате 
без положеног државног стручног испита. Обавешта-
вају се учесници јавног конкурса да ће се документа-
ција враћати искључиво на писани захтев учесника. 
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Вишег 
суда у Шапцу www.sa.vi.sud.rs и огласној табли Вишег 
суда у Шапцу, на порталу е-Управе и на интернет пре-
зентацији и периодичним издању огласа Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене 
закључком Конкурсне комисије.

ВРАЊЕ

ВИШИ СУД У ВРАЊУ

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Виши суд у 
Врању, Врање, Краља Стефана Првовенчаног 1.

II Радна места која се попуњавају:

1. Извршилачко радно место 
секретар суда

звање самостални саветник
Опис послова радног места: помаже председнику 
суда у вршењу послова судске управе, израђује нацр-
те нормативних аката, прима странке, прима захтеве за 
изузеће судија, израђује одлуке по поднетим захтевима, 
издаје потврде о ослобађању од плаћања судске таксе, 
обезбеђује замене одсутних запослених, стара се о наб-
вци инвентара и потрошног материјала за потребе суда, 
стара се о благовременој исплати награда и накнада суд-
ским вештацима, браниоцима по службеној дужности, 
обавља послове у вези састављања статистичких и дру-
гих извештаја о раду суда, припрема акте о правима из 
радног односа запослених, врши надзор над персоналном 
евиденцијом запослених и пословима које се односе на 
рад и радне односе, сарађује са надлежним службама 
за запошљавање, пензијско-инвалидско и здравствено 
осигурање, води евиденцију одсуствовања, боловања и 
коришћења годишњих одмора, надгледа и контролише 
рад унутрашњих јединица-служби, активно учествује 
у припремању и спровођењу поступка јавне набавке, 
обавља и друге послове по налогу председника суда. 

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен правосудни испит, најмање две године радног 
искуства у струци након положеног правосудног испита и 
потребне компетенције за ово радно место.

2. Извршилачко радно место 
судијски помоћник –  

виши судијски сарадник
звање самостални саветник

Опис послова радног места: помаже судији у раду и 
реферисању, проучава правна питања у сусдским предме-
тима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне 
ставове за публиковање, самостално или под надзором 
и по упутствима судије, обавља стручне послове и друге 
послове по налогу председника суда.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен правосудни испит, најмање две године радног 
искуства у струци након положеног правосудног испита и 
потребне компетенције за ово радно место. 

3. Извршилачко радно место 
записничар

звање референт
Опис послова радног места: по годишњем распореду 
послова обавља све дактилографске послове у предмети-
ма додељеним у рад судији код кога је распоређен и по 
чијем налогу поступа, пише записнике, врши унос тексто-
ва по диктату и са диктафонских трака, врши препис тек-
стова и рукописа и израђује све врсте табела, у сарадњи 
са корисницима услуга коригује унете податке, стара се о 
савременом обликовању текста, припрема и штампа завр-
шене материјале и дистрибуира их корисницима услуга, 
стара се о чувању и преносу података, доступности мате-
ријала, исправности биротехничке опреме и рационалном 
коришћењу канцеларијског и другог потрошног мате-
ријала, води уписник за евиденцију штампаних ствари и 
публикација, води евиденцију о свом раду, ради и друге 
послове по налогу шефа дактилобироа, секретара суда и 
председника суда.
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Услови за рад на радном месту: IV степен средње 
стручне спреме, друштвеног, природног или техничког 
смера, најмање две године радног искуства у струци, 
положен испит за дактилографа Ia или Iб класе, положен 
државни стручни испит и потребне компетенције за ово 
радно место. 

4. Извршилачко радно место 
уписничар

звање референт
Опис послова радног места: води помоћне књиге 
у складу са Судским пословником, здружује поднеске, 
предмете и остала писмена, разводи предмете и ставља 
клаузулу правноснажности на одлуке, води евиденцију 
примљених, решених, нерешених предмета и евиден-
цију одлука које су израђене у року, припрема и изно-
си председнику већа предмете у којима је заказана рас-
права, странкама даје на увид списе и наплаћује таксу 
за издате фотокопије из списа предмета, даје усмена и 
писмена обавештења о списима на основу података из 
уписника, прегледа рокове и предмете који се налазе у 
евиденцији и поступа по налогу судија у вези предмета, 
израђује статистички извештај, обавља и друге послове 
по налогу управитеља писарнице, секретара суда и пред-
седника суда.

Услови за рад на радном месту: IV степен средње 
стручне спреме, друштвеног, природног или техничког 
смера, најмање две године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит и потребне компетенције 
за ово радно место. 

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

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање 
кандидата и само кандидат који испуни унапред одређе-
но мерило за проверу одређених компетенција у једној 
фази изборног поступка може да учествује у провери сле-
дећих компетенција у истој или наредној фази изброног 
поступка.

1. Провера општих функционалних компетенција: 
- организација и рад државних органа Републике Србије – 
провера ће се вршити писаним путем – тест;
- дигитална писменост – провера ће се вршити реша-
вањем задатака практичним радом на рачунару или уви-
дом у доказ – сертификат о познавању рада на рачунару;
- пословна комуникација – провера ће се вршити писаним 
путем – тест.

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост“, ако кандидат 
поседује важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о поседовању знања и вештине из наведене 
области на траженом нивоу (који подразумева поседо-
вање знања и вештина у основама коришћења рачунара, 
основама коришћења интернета, обради текста и табела, 
табеларне калкулације) и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције „дигитална писме-
ност“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави 
и тражени доказ у оригиналу или у овереној копији. Кон-
курсна комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који 
је приложен уместо тестовне провере, односно Конкурс-
на комисија може одлучити да се кандидату ипак изврши 
провера наведене компетенције, ако увидом у доставље-
ни доказ не може потпуно да оцени поседовање ове ком-
петенције.

Провера сваке од општих функционалних компетенција 
не може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су 
освојили један бод у провери одређене компетенције, 
искључују се из даљег изборног поступка. Информације о 
материјалима за припрему кандидата за проверу општих 
функционалних компетенција могу се наћи на интернет 
презентацији суда Питања за проверу општих фунцкио-
налних компетенција државних службеника, а пример тес-
та за проверу пословне комуникације и дигиталне писме-
ности на сајту Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.

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

За радно место под редним бројем 1 - секретар 
суда:
- Посебна функционална компетенција у области рада 
судска управа – познавање материјалних и процесних 

прописа релевантних за надлежност суда – провера ће се 
вршити писаним путем – тестом.
- Посебна функционална компетенција за радно место 
секретар суда – познавање подзаконских аката, интер-
них процедура и других аката органа релевантних за 
обављање послова радног места секретар суда – провера 
ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
- Посебна функционална компетенција за радно место 
секретар суда – поседовање знања и вештина за орга-
низацију и координацију рада унутрашњих организацио-
них јединица суда, као и поседовање знања и вештина 
за израду нацрта нормативних и других аката – провера 
ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом. 

За радно место под редним бројем 2 - судијски 
помоћник-виши судијски сарадник:
- Посебна функционална компетенција у области рада 
судска управа – познавање материјалних и процесних 
прописа релевантних за надлежност суда – провера ће се 
вршити писаним путем – тестом.
- Посебна функционална компетенција за радно место 
судијски помоћник – виши судијски сарадник – поседо-
вање знања и вештина за израду нацрта судских одлука 
и других аката – провера ће се вршити усменим путем – 
разговор са кандидатом. 
- Посебна функционална компетенција за радно место 
судијски помоћник – виши судијски сарадник – вештине 
презентације, вештине управљања поступком и вешти-
не извештавања у предметима – провера ће се врштити 
усменим путем – разговор са кандидатом.

За радно место под редним бројем 3 - записничар:
- Посебна функционална компетенција за радно место 
записничар - познавање прописа: Судски пословник, 
Закон о општем управном поступку и Закон о државним 
службеницима – провера ће се вршити писаним путем – 
тестом.
- Посебна функционална компетенција за радно место 
записничар - поседовање вештине куцања – провера ће 
се вршити практичним радом на рачунару тако што ће 
члан Комисије гласно диктирати судску одлуку коју ће 
кандидати куцати на рачунару. Сви кандидати ће радити 
исту судску одлуку а време за проверу је 10 минута.
- Посебна функционална компетенција у области рада 
административни послови – познавање канцеларијског 
пословања – провера ће се вршити усменим путем – раз-
говор са кандидатом.
- Посебна функционална компетенција за радно место 
записничар – положен испит за дактилографа прве класе 
– провера ће се вршити увидом у потврду о положеном 
испиту.

За радно место под редним бројем 4 - уписничар:
- Посебна функционална компетенција за радно место 
уписничар – познавање прописа: Судски пословник, Закон 
о општем управном поступку, Закон о државним службе-
ницима и Закон о раду – провера ће се вршити писаним 
путем – тестом.
- Посебна функционална компетенција у области рада 
административни послови – познавање канцеларијског 
пословања – провера ће се вршити усменим путем – раз-
говор са кандидатом.
- Посебна функционална компетенција за радно место 
уписничар – познавање подзаконских аката, интер-
них процедура и других аката органа релевантних за 
обављање послова радног места уписничар – провера ће 
се вршити усменим путем – разговор са кандидатом. 

Провера посебних функционалних компетенција 
за сва радна места путем писменог теста: Писани 
тест се састоји од 15 питања са више понуђених одгово-
ра. Кандидати одговарају на питања заокруживањем јед-
ног од понуђених одговора. Време за израду теста је 45 
(четрдесет пет) минута. Кандидат може на свако питање 
дати, односно заокружити само један одговор. Свако бри-
сање или исправка датог одговора сматра се као нетачан 
одговор. Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним 
средствима (коришћење уџбеника, бележака, мобилних 
телефона, преписивање и др.) комисија ће удаљити кан-
дидата са теста. У том случају сматра се да кандидат није 
положио тест. Сваки тачан одговор на питање доноси 
један бод. 

Мерила која ће бити коришћена за вредновање функцио-
налних компретенција путем разоговора са кандидатима 
су следећа: стручна заснованост, аналитичност, система-
тичност, прецизност и тачност у навођењу података и јас-
ноћа у изношењу личног става и мишљења. 

3. Провера понашајних компетенција: Провера пона-
шајних компетенција вршиће се од стране дипломираног 
психолога, која подразумева психолошку процену спо-
собности, особина личности и мотивација за конкретно 
радно место. 

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата 
за сва извршилачка радна места: Процена мотивације 
за рад на радном месту у органу и прихватање вредно-
сти државних органа – провераваће се путем интервјуа за 
Конкурсном комисијом (усменим путем).

IV Врста радног односа и место рада: Радни однос 
се заснива на неодређено време у Вишем суду у Врању, 
уз обавезан пробни рад за оне који први пут заснивају 
радни однос у државном органу. Пробни рад траје 6 
(шест) месеци. Место рада: Врање, Краља Стефана 
Првовенчаног 1.

V Општи услови за рад на радном месту: да је учес-
ник пунолетан држављанин Републике Србије; да учесни-
ку конкурса није раније престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног односа; 
да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци. 

VI Датум оглашавања и рок за подношење прија-
ва на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање – публика-
ција „Послови“.

VII Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет презентацији Вишег суда у 
Врању www.vr.vi.sud.rs (Напомена: моле се кандидати да 
приликом попуњавања Обрасца пријаве обрате пажњу 
да су преузели исправан Образац пријаве који се односи 
на радно место на које желе да конкуришу, односно да 
у горњем левом углу Обрасца пријаве пише тачан назив 
органа и радног места на које се конкурише). 

Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац прија-
ве подноси се на шалтеру пријема Вишег суда у Врању, 
Краља Стефана Првовенчаног 1, Врање или путем 
поште на исту адресу са назнаком „Пријава на јавни 
конкурс за попуњавање извршилачких радних места - 
Су V-35/159-2021“.

Свака пријава добија шифру под којом подносилац прија-
ве учествује у даљем изборном поступку. Шифра прија-
ве уноси се у образац пријаве након што комисија сас-
тави списак кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносиоци пријаве на конкурс ће о додељеној 
шифри бити обавештени у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на начин који 
је у пријави назначен за доставу обавештења. 

VIII Докази које прилажу кандидати који су успешно 
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкур-
сном комисијом:
- биографија са потврдом о досадашњем радном искуству 
у струци (потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о државан-
ству Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија-доказ о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту, подносе 
доказ о положеном правосудном испиту);
- потврда да учеснику конкурса није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа издата од стране државног органа 
у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу;
- оригинал уверење да учесник конкурса није осуђиван 
на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци, издато од 
стране Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије, на старији од шест месеци;
- Образац 1 или 1а - изјава у којој се учесник конкур-
са опредељује да ће сам доставити податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција или ће то 
орган учинити уместо њих. Одредбама чл. 9 и 103 Зако-
на 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 неопход-
но за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о 
којима се води службена евиденција су: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о 
положеном правосудном испиту и уверење да кандидат 
није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месе-
ци. Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1 
или 1а) којом се опредељује за једну од две могућности, 
да орган прибави податке о којима се води службена еви-
денција или да ће то кандидат учинити сам. Обрасци 1 
или 1а могу се преузети на интернет презентацији Вишег 
суда у Врању у оквиру обавештења о конкурсу. Попуњену 
изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе. 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених, подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен.
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Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији 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 канцеларијама основ-
них судова односно општинским управама, као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мента које су оверене пре 01.03.2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколи-
ко су на страном језику морају бити преведени на српски 
језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. 
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је сте-
чена у иностранству мора бити нострификована. 

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

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове за запос-
лење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка.

Докази се предају непосредно на напред наведену адре-
су суда или достављају путем поште на напред наведену 
адресу суда са назнаком „За јавни конкурс“.

X Датум и место провере компетенције учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и које испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спорвести у 
просторијама Вишег суда у Врању, Врање, Краља Стефана 
Првовенчаног 1. 

Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на 
контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наве-
ду у својим обрасцима пријаве. Изборни поступак ће запо-
чети по истеку рока за подношење пријава. 

Кандидати који су успешно прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

XI Лица задужена за давање обавештења о конкур-
су: Весна Илић, контакт телефон: 017/422-711.

НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном пра-
восудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван. 
Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ 
број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган 
дужан да по службеној дужности, у складу са законом, 
врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлу-
чивање о којима се води службена евиденција, да их при-
бавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама (члан 103. став 3.).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази биће одбачене.

Као државни службеник на извршилачком радном месту 
може да се запосли и лице које нема положен државни 
стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном 
року. Положен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа. Пробни рад је оба-
везан за све који први пут заснивају радни односу држав-
ном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено 
време траје шест месеци. Државни службеник на пробном 
раду који је засновао радни однос на неодређено време 
и државни службеник који је засновао радни однос на 
неодређено време, а који нема положен државни стручни 
испит, дужан је да положи државни стручни испит у року 
од шест месеци од дана заснивања радног односа. 
Доказ о здравственој способности достављају само кан-
дидати који буду изабрани. Сагласно члану 9 Закона о 
државним службеницима, прописано је да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под једнаким усло-
вима доступна сва радна места и да се избор кандида-
та врши на основу провере компетенција. Јавни конкурс 
спроводи Конкурсна комисија именована одлуком пред-
седника Вишег суда у Врању.

Обавештавају се учесници конкурса да ће се документа-
ција враћати искључиво на писани захтев учесника.

Виши суд у Врању не врши дискриминацију на основу 
расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког 
порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане 
услове. Сви изрази и појмови који су у овом огласу изра-
жени у граматичком мушком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола. 

Јавни конкурс се објављује на интернет презентацији 
Вишег суда у Врању www.vr.vi.sud.rs, на огласној табли 
Вишег суда у Врању, на порталу е-Управе, на интернет 
презентацији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

Образац пријаве на конкурс за свако радно место, може 
се преузети на званичној презентацији Вишег суда у 
Врању www.vr.vi.sud.rs.
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“МОЈ УПРАВНИК” ДОО
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 36б

Професионални управник
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем зани-
мању, познавање рада на рачунару (Office пакет), возачка 
дозвола Б категорије. Пробни рад 1 месец. Пријаве слати 
na e-mail: goran.popovic@moj-upravnik.rs.

„HONEY TASTE“ DOO
Жабари, Кнеза Милоша 23

тел. 069/4463-990

Продавац меда
на пијаци у Београду

3 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Заинтересо-
вани кандидати треба да пошаљу ЦВ на e-mail: eldigfa@
gmail.com или да се јаве на наведени број телефона. Рок 
за пријављивање 22.12.2021.

„PREM INTERNATIONAL“ DOO
11070 Нови Београд

Милутина Миланковића 9ж
тел. 069/1892-375

Машиниста за прање холова  
и гаража

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем зани-
мању.

Радник на одржавању чистоће
пробни рад 3 месеца

3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: office@preminternational.
rs или katarina.malvic@preminternational.rs, у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

„BEMMAN“ DOO
11000 Београд 

Зрењанински пут 200
тел. 063/206-241

Архитекта / дизајнер ентеријера, 
намештаја

на одређено време 3 месеца
Опис посла: рад са клијентима, пројектовање према 
захтеву клијената, израда кројних листа.

УСЛОВИ: VII/1 или VI/2 степен, архитектонски или грађе-
вински факултет, просторни планер; основно познавање 
рада на рачунару и виши ниво енглеског језика; пожељно 
познавање програма Sketchup и Corpus. Рок за пријаву је 
30 дана од дана објављивања огласа. Јављање кандидата 
путем телефона: 063/206-241, особа за контакт: Милан 
Цветковић.

СУР „ЧАЧАНИН“
Раковица

11090 Београд, Борска 94
тел. 064/6120-991, 064/6120-992

email: mjcacanin@gmail.com

Чистач просторија
3 извршиоца

УСЛОВИ: Рад у сменама. Слање пријава за посао мејлом 
или јављање кандитата на контакт телефоне: 064/6120-
991, 064/6120-992.

“VIP SECURITY” DOO
11070 Нови Београд

Партизанске авијације 4
тел. 011/6350-896, 060/0883-031

Службеник обезбеђења
на одређено време до 12 месеци

5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем зани-
мању, пожељно поседовање лиценце (са оружјем) за 
обављање послова обезбеђења и за противпожарну 
заштиту. Пријаве слати до 16.12.2021. године.

„NUT SHOP“ DOO
11000 Београд 
Миклошићева 8
тел. 063/360-619

Продавац
УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме; без обзира на рад-
но искуство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон: 063/360-619; слање пријава на е-mail: 
nutshopbg@gmail.com. Конкурс остаје отворен до попуне 
радног места.

URBAN CLEAN
11000 Београд, Цветанова ћуприја 18е

Радник на одржавању и чишћењу
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, поседовање возачке 
дозволе Б категорије, без обзира на радно искуство. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве на контакт теле-
фон: 065/3111-345. Конкурс остаје отворен до попуне 
радног места.

„TREND PLAY“ DOO
37000 Крушевац 
Цара Лазара 193

e-mail: nada.zivic@presidente.rs

Менаџер послова
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; основно знање 
енглеског језика и познавање рада на рачунару; пожељно 
поседовање возачке дозволе Б категорије; пожељно рад-
но искуство у отганизационом и менаџерском пословању. 
Достављање радних биографија на увид путем имејла.

PEKARA „PRESTIGE VM“
18000 Ниш, Прибојска 42б

Помоћни радник при изради хлеба
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на зани-
мање. Заинтересовани кандидати јављају се на контакт 
телефон: 063/497-420.

„ШТАМПА СИСТЕМ“ ДОО
11070 Нови Београд

Булевар Милутина Миланковића 19

Продавац у киоску
за рад у Нишу

15 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне спреме; 
предност је радно искуство на истим или сличним посло-
вима. Кандидати се могу јављати на контакт телефоне: 
065/890-3032 и 065/890-3037.
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“СЛОЖНА БРАЋА ЗОРАН И НЕЛЕ”
31320 Нова Варош, Дрмановићи
тел. 033/640-85, 065/6094-666

Хотелски рецепционер
за рад на рецепцији хотела “Златарски 

бисери” Златар, на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње стручно образовање; без обзира на рад-
но искуство; предност знање енглеског језика. Рад у 2 
смене, превоз и исхрана обезбеђени и плата по договору. 
Трајање конкурса: 15 дана.

СТОЛАРИЈА ”ШЕПШИНАЦ” ДОО 
СЕЛЕВАЦ

11420 Смедеревска Паланка
тел. 0640/385-7920

e-mail: stolarijasepsinac@gmail.com

Радник у производњи ПВЦ столарије
3 извршиоца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије. Теренски рад, 
обезбеђен превоз. Јављање кандидата на контакт теле-
фон: 064/385-7920, лице за контакт је Данило Шепшинац.

„ШУМЕР“ ДОО
22244 Адашевци

Бранка Радичевића 4
тел. 022/2150-107

Комерцијалиста
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема економског 
смера, најмање 1 година радног искуства на истим или 
сличним пословима, пожељно знање енглеског језика, 
знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, 
добра организација. Кандидати треба да поседују израже-
не презентацијске и преговарачке способности, искуство 
у директној продаји у истој или сличној делатности, орга-
низацијске вештине, професионалност, комуникативност, 
високу мотивисаност, амбициозност, упорност у раду, 
посвећеност и прецизност у раду, одговорност и поузда-
ност, спремност за тимски рад, спремност за самостални 
рад, спремност за учење и усавршавање. Рок за подно-
шење пријаве је 60 дана од дана објављивања огласа, 
на имејл-адресу: info@sumer.rs, поштом на горенаведену 
адресу или лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узимати у разматрање.

ATALIAN GLOBAL SERVICES – RS
DOO BEOGRAD
Београд - Палилула

Драгослава Срејовића 1в
тел. 062/294755

e-mail: predrag.stamatovic@atalianworld.com

Хигијеничар – чистач просторија
на привременим и повременим 

пословима, са местом рада у Ужицу
3 извршиоца

УСЛОВИ: I–IV степен. Јављање кандидата на контакт 
телефон: 062/294-755, 061/2845-659, Предраг Стамато-
вић. Оглас је отворен до попуне радног места.

СТР “КАЈА”
31000 Ужице, Херцеговачка 71

тел. 060/7059-737
e-mail: kajamaric@sbb.rs

Продавац
УСЛОВИ: III–IV степен, продавац. Јављање кандидата на 
контакт телефон: 060/7059-737, контакт особа: Владан 
Марић. Оглас је отворен до попуне радног места.

„МОМЕНТ ВМВ“ ДОО БЕОГРАД
Београд - Земун, Ауто-пут 18

тел. 060/0880-423
e-mail: office@momentdoo.rs

Чистач просторија
на привременим и повременим 

пословима, са местом рада у Ужицу
УСЛОВИ: I–III степен. Слање пријава за посао поштом или 
мејлом. Јављање кандидата на контакт телефон: 060/0880-
423. Достављање радних биографија на увид: office@
momentdoo.rs. Оглас је отворен до попуне радног места.

ЂЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА АДО
11070 Нови Београд

Владимира Поповића 8
тел. 064/8508-985

e-mail: ruzica.spasic@generali.rs

Саветник за животна осигурања
место рада Врање

3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен; пожељна 1 година радног искуства 
у продаји робе и/или услуга. Теренски рад. Достављање 
радних биографија на увид: ruzica.spasic@generali.rs. Рок 
за пријављивање на оглас: 17.12.2021.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топличких хероја 55

тел. 027/8362-025

Доктор медицине изабрани лекар
у Служби за здравствену заштиту 

одраслог становништва, на одређено 
време ради замене одсутног изабраног 

лекара, до његовог повратка са 
специјализације

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
бање почев од септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по прописима 
који су уређивали високо образовање до септембра 2005. 
године; положен стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора медицине.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или овере-
ној фотокопији следећа документа: диплома о завршеном 
медицинском факултету, уверење о положеном стручном 
испиту, лиценца или решење о упису у Лекарску комо-
ру Србије, фотокопија радне књижице или други одго-
варајући доказ о радном искуству; радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидат 
који буде изабран, пре закључивања уговора о раду 
дужан је да достави доказ о здравственој способности 
за рад на наведеним пословима. Оглас се објављује и на 
веб-страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.
rs), као и на веб-страници Дома здравља Житорађа. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити дирек-
тор ДЗ Житорађа. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Кандидати који не буду изабрани могу захте-
вати повраћај конкурсне документације. Пријаве се под-
носе лично или путем поште на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ 
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Доктор медицине
у Служби за хитну медицинску помоћ,  

на одређено време због повећаног 
обима посла
3 извршиоца

Опис послова: дијагностикује повреде и друге физичке 
и менталне поремећаје коришћењем специјализованих 

метода и техника, кроз примену принципа и процеду-
ра савремене медицине, обавља прегледе и упућује на 
даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, збрињава 
пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог 
обољења, којима је неопходно указивање хитне меди-
цинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном 
санитетском транспорту до одговарајуће здравствене 
установе; обавља консултације са другим здравственим 
радницима и здравственим сарадницима; учествује у уна-
пређењу квалитета здравствене заштите и унапређењу 
здравља појединца и породице, ради на откривању и суз-
бијању фактора ризика за настанак болести; прати здрав-
ствено стање становништва на свом подручју и осигура-
ва податке за потребе здравствене статистике, утврђује 
ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово 
отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности 
и остварује сарадњу са кључним појединцима и органи-
зацијама у заједници; организује учествује у посебним 
програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масов-
них несрећа, мере за рано откривање болести); утврђује 
време и узрок смрти, води прописану медицинску доку-
ментацију; обавља и друге послове своје струке у складу 
са актима Дома здравља и РФЗО као и по налогу непо-
средног руководиоца а за које се захтева висока стручна 
спрема – медицински факултет, стручни испит; лиценца 
и најмање шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. За свој рад непосредно је одговоран начелни-
ку службе.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и: 
завршено високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10.09.2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
положен стручни испит; лиценца, најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. Уз пријаву 
треба доставити и: 1. молбу за пријем са тачно назначе-
ним 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 фото-
копију лиценце. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити 
на горенаведену адресу. 

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Доктор медицине – специјалиста у 
операционим салама

за потребе Одељења анестезиологије  
са реаниматологијом,  

пробни рад до 6 месеци
Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести, 
повреде и друге физичке поремећаје коришћењем спе-
цијализованих метода и техника, кроз примену принципа 
и процедура савремене медицине, о чему води прописану 
медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и 
амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника 
и издаје потребну документацију о резултатима лечења; 
реализује специјалистичке, дијагностичко-терапеутске 
интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и 
води лечење; обавештава и саветује пацијента и поро-
дицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља 
свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати 
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике 
и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијена-
та; спроводи здравствену заштиту одређених категорија 
становништва, односно пацијената оболелих од болести 
за чију превенцију, дијагностику и лечење је специја-
лизован; обавља послове лабораторијске, радиолошке, 
патохистолошке, цитолошке и друге дијагностике за коју 
је специјализован, о чему сачињава извештај; учествује 
у унапређењу квалитета здравствене заштите, обавља 
консултатиције са другим здравственим радницима и 
здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира 
спровођење здравствене заштите; спроводи активности 
стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; ради 
на имплементацији интегрисаног здравственог информа-
ционог система; организује и спроводи мере и активности 
на унапређењу здравствене заштите; индентификује при-
оритетне здравствене потребе становништва у локалној 
заједници, дефинише и спроводи мере за њихову реализа-
цију; обезбеђује извештавање о кретању заразних и неза-
разних болести и других података у области здравствене 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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заштите; идентификује приоритетне здравствене потре-
бе заједнице у циљу предлагања одговора и планирања 
имплементације адекватних мера; врши континуирани 
рад на креирању и развоју окружења која подржавају 
здравље и здраве изборе; врши идентификовање приори-
тетних здравствено промотивних потреба заједнице; врши 
анализе детерминанти здравља; врши израду, имплемен-
тацију и евалуацију здравственопромотивних програма, 
пројеката и интервенција у заједници и спроводи истра-
живања; обавља информисање, саветовање и обуку 
становништва, у сарадњи са масмедијима о очувању и 
унапређењу здравља, факторима ризика и афирмацији 
здравих стилова живота, као и оптималним здравственим 
понашањима у вези са актуелним здравственим потреба-
ма; ради на развоју плана развоја здравствене заштите; 
учествује у изради стандарда здравствених услуга; учест-
вује у изради предлога посебних програма из области 
јавног здравља; обавља процену и евалуацију јавно 
здравствених програма на различитим нивоима здравс-
твене заштите / делатности у сарадњи са одговарајућим 
институцијама; израђује стручно-методолошка упутства 
за праћење и евалуацију рада здравствених установа сва 
три нивоа здравствене заштите из области планирања и 
организације здравствене заштите; организује епидеми-
олошки надзор над свим заразним болестима; учествује 
у припреми водича, упутстава и стручно-методолошких 
препорука за превенцију и контролу заразних болести; 
организује прикупљање и статистичку обраду података о 
кретању заразних и хроничних незаразних болести; орга-
низује прикупљање, унос и статистичку обраду подата-
ка релевантних за функционисање регистара; учествује 
у изради националних програма превенције незаразних 
обољења, стручно-методолошких упутстава, законске 
регулативе и извештаја; организује прикупљање подата-
ка у циљу праћења санитарно-хигијенских и других усло-
ва који утичу на стање здравља становништва; обавља 
послове из домена своје специјалности: даје анестезију 
болесницима у операционој сали пацијентима узраста од 
рођења (укључујући превремено рођену децу) до 18 годи-
на, а повремено и старијим, у амбулантним условима и 
у дијагностичке сврхе (ендоскопској сали, сали за кате-
теризације, на магнетној резонанци и скенеру), као и у 
другим установама по потреби, спроводи терапију бола у 
амбуланти за бол у Јединици интензивног лечења (ЈИЛ) и 
на одељењима, прегледе амбулантних болесника, прегле-
де одељењских болесника, консултативне прегледе, врши 
потребне интервенције у дијагностичке и терапијске свр-
хе; лечи пацијенте узраста од рођења (укључујући пре-
времено рођену децу) у (ЈИЛ) као и у другим установа-
ма по потреби; пласира периферне, централне венске и 
артеријске катетере у дијагностичке и терапијске сврхе; 
у раду користи ултразвук у сврху постављања централ-
них венских катетера и извођења регионалне анестезије; 
учествује у припреми пацијената за оперцију и организује 
консултацију осталих специјалности по потреби; учествује 
у прописивању парентералне исхране и терапије бола на 
хируршким а по потреби и педијатријским одељењима; 
учествује (руководи тимом) у кардиопулмоналној реани-
мацији; учествује у транспорту (у и ван болнице) најтежих 
пацијената; обавља део послова у зони зрачења; ордини-
ра медикаментозну терапију, другу терапију и специфичну 
негу болесника уз сагласност руководиоца организационе 
јединице; даје обавештења родитељима о стању болес-
ника по утврђеном распореду; узима активно учешће у 
визитама које води начелник организационе јединице, 
односно шефови подјединица; примењује и контролише 
најсавременије методе дијагностике и лечења из области 
одређене гране медицине; по потреби дежура односно 
је приправан, а у складу са одредбама Посебног колек-
тивног уговора и Одлуком директора; током дежурства 
одговоран је шефу дежурне екипе; предлаже мере за 
унапређење организационе јединице и ради на осавре-
мењивању процеса рада; прати новине у науци и техни-
ци и даје предлоге за њихову примену; учествује у раду 
Стручног колегијума Клинике; по потреби учествује у раду 
конзилијума, одељенским визитама у другим организацио-
ним јединицама; заједно са сарадницима одговоран је за 
исправност и правилно коришћење медицинских апара-
та и стање инвентара; одговоран је за уредно вођење 
медицинске документације и израђује предлог мера за 
унапређење здравствене заштите; учествује у приме-
ни методе класификације болнички лечених пацијената 
у групе које имају клиничке специфичности и захтевају 
сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ); учествује на 
стручним, организационим и едукативним састанцима и 
семинарима у области своје струке; учествује у научноис-
траживачком раду, здравственом васпитању и едукацији 
здравствених радника; ради на унапређењу дијагностич-
ких, терапијских и превентивних поступака; обавезан је 
да стручним радом доприноси афирмацији организационе 
јединице; по потреби помаже другим запосленима у извр-
шавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и 
оспособљености стечене радом; обавља и друге послове 
по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стру-
чне спреме и оспособљености стечене радом. За свој рад 
непосредно је одговоран непосредном руководиоцу. 

УСЛОВИ: положен специјалистички испит из анестезио-
логије са реаниматологијом; најмање три године и шест 
месеци радног искуства у звању специјалисте; познавање 

најмање једног светског језика; лиценца. Рок за пријаву 
кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови”. Пријаве се шаљу у затвореној коверти 
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс 
за пријем доктора медицине специјалисте у операционим 
салама за потребе Одељења анестезиологије са реани-
матологијом, на неодређено време, 1 (један) изврши-
лац“. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни 
да доставе следећа документа: кратку биографију, фото-
копију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, фотокопију дипломе/уверења 
о положеном стручном испиту; фотокопију дипломе/уве-
рења о завршеној специјализацији из анестезиологије са 
реаниматологијом – анестезиологије, реаниматологије и 
интензивне терапије; фотокопију радне књижице или дру-
гог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.); фото-
копија лиценце; фотокопије уговора о раду, тј. потврде 
о волонтирању, потврде о обављеном раду од стране 
начелника служби здравствених установа на меморанду-
му, времену проведеном на раду и оценама рада кандида-
та, уколико их кандидат поседује.

Виши лабораторијски техничар
за потребе Одсека за клиничку 

трансфузију, пробни рад до 6 месеци
Опис послова: припрема, одржава и врши контролу 
исправности лабораторијске опреме; управља медицин-
ским отпадом; помаже при извођењу компликованих 
дијагностичких анализа и тестова, учествује у појединим 
етапама анализе; уписује потребне резултате и издаје 
све под надзором и уз стручну сарадњу шефа лаборато-
рије; води рачуна о правилном одржавању и коришћењу 
лабораторијских апарата; учествује у изради периодичних 
и годишњих извештаја о раду Службе; одговоран је за 
адекватно вођење протокола и остале поверене докумен-
тације; учествује у изради планова рада и ради и дру-
ге послове из свог делокруга посла, а по налогу шефа 
лабораторије; учествује у тиму спречавања и ширења 
интрахоспиталних инфекција, као и у тиму едукације 
лабораторијских техничара у својој организационој једи-
ници; одговоран је за прописно вођење медицинске 
документације и медицинске евиденције; преноси иску-
ства на млађе техничаре и уводи у рад приправнике и 
новопримљене техничаре; врши пријем узорака и требо-
вања за претрансфузиона испитивања; врши евиденцију 
утрошених и делимично утрошених компонената крви; 
врши евиденцију пријема и издавања компонената крви; 
припрема извештаје о припреми преузетих компонената 
у Институт за трансфузију крви Србије; узима узорке био-
лошког материјала, одговорна је да је материјал правил-
но узет и отпремљен, као и правилно попуњена пратећа 
документација која иде уз узорак; обавља дезинфекцију 
и стерилизацију апарата и инструмената са којима руку-
је, и стара се о њиховој исправности; придржава се свих 
прописаних мера заштите на раду; учествује на стручним, 
организационим и едукативним састанцима и семинарима 
у области своје струке; по потреби помаже другим запос-
ленима у извршавању радних задатака у оквиру своје 
стручне спреме и оспособљености стечене радом; обавља 
и друге послове по налогу непосредног руководиоца у 
оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене 
радом. За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу 
организационе јединице. 

УСЛОВИ: виша/висока струковна школа здравствене 
струке, најмање 6 (шест) месеци радног искуства, поло-
жен стручни испит, лиценца. Рок за пријаву кандидата је 
осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“. 
Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Уни-
верзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, 
са назнаком „Пријава на конкурс за пријем вишег лабо-
раторијског техничара, на неодређено време, за потребе 
Одсека за клиничку трансфузију, 1 (један) извршилац“. 
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да 
доставе следећа документа: кратку биографију, фото-
копију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном 
образовању, фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце, фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори 
о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.), 
фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, 
потврде о обављеном раду од стране начелника служби 
здравствених установа на меморандуму, времену прове-
деном на раду и оценама рада кандидата, уколико их кан-
дидат поседује.

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

Одсек за књиговодствено-финансијске 
послове са магацином, пробни рад до 6 

месеци
Опис послова: контролора финансијске документације; 
проверава исправност финансијско-рачуноводствених 
образаца; припрема прописане документације за под-
ношење пореских евиденција и пријава; израђује доку-

ментацију за подношење пореским службама и другим 
прописима установљеним органима и службама; припре-
ма и обрађује захтеве за плаћање по различитим осно-
вама; прати прописе и води евиденцију измена прописа 
из делокруга рада; води евиденције из делокруга рада и 
извештава о извршеним активностима; обавља обрачуне 
и реализује динарска и девизна плаћања и води деви-
зну благајну; води помоћне књиге и евиденције и усаг-
лашава помоћне књиге са главном књигом; чува и архи-
вира помоћне књиге и евиденције; припрема и обрађује 
документацију за пословне промене исказане на изводи-
ма рачуна; контролише електронске налоге за плаћање 
и аутоматске налоге за књижење; припрема податке за 
израду финансијских анализа, извештаја и пројеката; 
води евиденције о реализованим финансијским планови-
ма; припрема податке о финансијском пословању; обавља 
послове финансијске оперативе, послове контроле и лик-
видатуре књиговодствене документације; врши контро-
лу фактура; води прописане електронске евиденције и 
обавља електронска плаћања; врши обрачун накнаде 
путних и других трошкова; учествује у изради обрачуна 
пореза на додату вредност и других обрачуна по разли-
читим основама и припрема прописане обрасце; подноси 
потребне пореске пријаве; контролише налоге за плате, 
накнаде и других давања; води евиденцију примљених 
средстава обезбеђења плаћања и води рачуна о исте-
ку важности истих; за тачност у раду лично је одгово-
ран у складу са законом и интерним прописима; заједно 
са сарадницима одговоран је за исправност и правилно 
коришћење и стање инвентара у оквиру одсека; учест-
вује на стручним, организационим и едукативним састан-
цима и семинарима у области своје струке; обавезан је 
да стручним радом доприноси афирмацији организационе 
јединице; по потреби помаже другим запосленима у извр-
шавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и 
оспособљености стечене радом; обавља и друге послове 
по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стру-
чне спреме и оспособљености стечене радом. За свој рад 
одговоран је непосредном руководиоцу. 

УСЛОВИ: виша/висока струковна школа из области еко-
номије; знање рада на рачунару; најмање три године 
радног искуства. Рок за пријаву кандидата траје осам 
дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“. 
Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Уни-
верзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, 
са назнаком „Пријава на конкурс за пријем самостал-
ног финансијско-рачуноводственог сарадника, Одсек за 
финансијско-рачуноводствене послове са магацином, 
на неодређено време, 1 (један) извршилац”. Приликом 
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе сле-
дећа документа: кратку биографију, фотокопију личне 
карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотоко-
пију радне књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.).

Доктор медицине
за потребе Одсека за образовну 

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

повратка радника са боловања
Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз 
примену принципа и процедура савремене медицине, о 
чему води прописану медицинску документацију, однос-
но обавља послове у оквиру своје стручне спреме под 
надзором доктора медицине, специјалисте или супспе-
цијалисте; спроводи здравствену заштиту становништва; 
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
обавља консултације са другим здравственим радницима 
и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалу-
ира спровођење здравствене заштите; утврђује време и 
узрок смрти; придржава се плана и програма едукације; 
по одобрењу руководиоца организационе јединице и уз 
надзор лекара специјалисте учествује у свим активности-
ма у оквиру организационе јединице у коју је распоређен, 
и у складу са планом и програмом специјализације; узима 
активно учешће у визитама које води начелник органи-
зационе јединице у коју је распоређен, односно шефови 
подјединица; по одобрењу руководиоца организационе 
јединице даје обавештења родитељима о стању болесни-
ка по утврђеном распореду; по потреби дежура односно је 
приправан, а у складу са одредбама Посебног колективног 
уговора и Одлуком директора; током дежурства одгово-
ран је шефу дежурне екипе; прати новине у науци и тех-
ници и даје предлоге за њихову примену; учествује у раду 
Стручног колегијума Клинике; по потреби учествује у раду 
конзилијума, одељењским визитама у другим организа-
ционим јединицама; заједно са сарадницима одговоран је 
за исправност и правилно коришћење медицинских апа-
рата и стање инвентара; одговоран је за уредно вођење 
медицинске документације; учествују у примени методе 
класификације болнички лечених пацијената у групе које 
имају клиничке специфичности и захтевају сличну пот-
рошњу болничких ресурса (ДРГ); учествује на стручним, 
организационим и едукативним састанцима и семинарима 
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у области своје специјализације; учествује у научноис-
траживачком раду, здравственом васпитању и едукацији 
здравствених радника; учествује у развоју, примени и 
унапређењу квалитета информационих система који се 
користе на Клиници за вођење медицинске документације 
и евиденција; обавезан је да стручним радом доприноси 
афирмацији организационе јединице; по потреби пома-
же другим запосленима у извршавању радних задатака 
у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене 
радом; обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособље-
ности стечене радом. За свој рад непосредно је одговоран 
непосредном руководиоцу и начелнику службе за коју се 
едукује. 

УСЛОВИ: најмање 6 (шест) месеци радног искуства у 
звању доктора медицине; положен стручни испит; позна-
вање рада на рачунару; познавање најмање једног свет-
ског језика; лиценца. Рок за пријаву кандидата је осам 
дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу у 
затвореној коверти, на адресу: Универзитетска дечја кли-
ника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком: „Прија-
ва на конкурс за пријем доктора медицине на одређено 
време по основу замене за потребе Одсека за образовну 
делатност и едукацују запослених – 1 (један) извршилац“. 
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да 
доставе следећа документа: кратку биографију, фотоко-
пију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету, фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послода-
вца и сл.), фотокопије уговора о раду, тј. потврде о воло-
тирању, потврде о обављеном раду од стране начелника 
служби здравствених установа на меморандуму, времену 
проведеном на раду и оценама рада кандидата, уколико 
их кандидат поседује.

Медицинска сестра – техничар на 
интензивној нези нивоа 3

Одељење хируршког интензивног 
лечења, на одређено време по основу 

замене до повратка радника са 
боловања

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге 
и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандар-
дима савремене здравствене неге, о чему води прописану 
медицинску документацију; спроводи мере за спречавање 
интрахоспиталних инфекција – основне и специфичне 
мере, контролу изолације, обавезну пријаву болести; 
прати рад апарата и монитора; прати рад апарата за 
терморегулацију; активно учествује у пријему неонатал-
ног пацијента, одојчета и детета до 18 година; активно 
учествује у хитном пријему витално угроженог пацијен-
та; активно учествује у пријему пацијента из операционе 
сале; учествује у премештају пацијента на друго одељење 
или у другу установу; активно учествује у нези терминал-
ног пацијента, обавља посмртну негу и премешта леш у 
клиничку капелу; учествује у отпусту пацијента; по нало-
гу лекара узима материјал (крв и излучевине) за биохе-
мијске, микробиолошке, хематолошке, паразитолошке и 
остале анализе, крвне групе и требовања крви, обележа-
ва епрувете и брине се о слању и доспећу резултата пунк-
тира капиларне, периферне венске и артеријске крвне 
судове у циљу узимања узорака крви и пласирања пери-
ферних венских линија, води рачуна о проходности, убод-
ном месту и превенцији инфекције; припрема пацијента и 
материјали асистира лекару при извођењу лумбалне пунк-
ције, шаље узорке у лабораторију, прати пацијента после 
извођења процедуре; припрема пацијента и материјал и 
асистира лекару у пласирању централне артеријске или 
венске линије; припрема флашинг систем и трансдјусе-
ре за инвазивно праћење притисака, одржава линије и 
обавља дезинфекцију убодних места и фиксацију; обавља 
мерење виталних параметара у тачно одређеним времен-
ским интервалима на 2 сата или чешће и евидентира 
вредности у медицинску документацију; параметри који се 
прате: температура, пулс, притисак артеријски и централ-
ни венски, дисање, сатурација кисеоником; препознавање 
погоршања стања у респираторном, кардиоваскуларном и 
циркулаторном смислу, обавештавање лекара и учество-
вање у даљим процедурама; свакодневно праћење телес-
не тежине и телесних обима; успостављање и мониторинг 
и експираторног угљен-диоксида, бележење и реаговање 
на измењене вредности; постављање и мониторинг пер-
фузије церебралне и реналне (НИРС); прати пацијента 
са пејсмејкером; спроводи мониторинг апнеје; спрово-
ди негу коже, тела, лица, усне дупље, гениталне регије, 
шака, стопала и обавља свакодневно купање; пласира и 
уклања: а) назогастричну, б) орогастричну, ц) Шервудову 
сонду; прати добијени садржај и количину, евидентира и 
брине о проходности катетера; пласира и уклања уринар-
ни катетер, прати добијени садржаји количину, евиден-
тира и брине о проходности катетера; пласира и уклања 
ректални катетер, прати добијени садржај и количину, 
евидентира и брине о проходности катетера; спроводи и 
прати исхрану (пероралну, путем оро или назогастричне 

сонде, или путем перкутане гастростоме) и евидентира 
количину унетих материја и способност варења; припре-
ма и прикључује тоталну или парцијалну парентералну 
исхрану интравенским путем, прати толеранцију; припре-
ма и апликује интравенску инфузиону рехидрацију и тера-
пију, самостално рукује инфузионим, шприц и ентералним 
пумпама; пријем, терапијске и дијагностичке процедуре, 
праћење и мере изолације трансплантираног пацијента; 
припрема и апликује интравенску, интрамускуларну, суб-
кутану, интрадермалну, пер ос, пер ректум, инхалациону 
терапију и прати реакције: активно учествује у пласирању 
ендотрахеалног тубуса или трахеалне каниле; пласира 
и обавља хигијену орофарингеалног airway-а; припре-
ма црева и апарат за вентилацију, брине о исправности 
апарата и баждарењу; прати стање детета на механичкој 
вентилацији; самостално одржава проходност дисајних 
путева; самостално одржава проходност ендотрахеалног 
тубуса и трахеалне каниле, обавља аспирацију у асеп-
тичним условима; самостално примењује оксигенотера-
пију; асистира лекару при бронхоскопији и прати стање 
пацијента током и после процедуре; спроводи физикал-
ну терапију и перкусиону дренажу, спречава настанак 
декубита и контрактура; примењује клизму; спроводи 
мере здравствене неге у циљу спречавања оштећења 
интегритета коже око: а. колостоме, б. гастро или сто-
ме на танком цреву, ц. уретеростома, д. нефростома, е. 
везикостома; процена бола, давање ординираних анал-
гетика и примена нефармаколошких метода аналгезије; 
давање наркотика интравенским путем и вођење књиге 
наркотике; процена неуролошког стања пацијента; аси-
стирање при пласирању дрена за перитоеналну дренажу 
и извођење перитоеналне дијализе; припрема пацијена-
та и апарата за хипотермију новорођенчета; учествује 
у спровођењу свих дијагностичких процедура (рендген, 
ултразвук, пасажа, иригографија, МР, ЦТ...) у зони зра-
чења; активно учествује у кардиопулмоналној реанима-
цији; припрема и даје ургентну терапију; учествује у пре-
оперативној припреми пацијента и припрема пацијента за 
хитну операцију; прати количину изглед и фреквенцију 
елиминације (урин, столица, повраћање); асистира при 
постављању екстерне дренаже и прати изглед и количину 
добијеног садржаја; асистира при пласирању торакалних 
дренова и прати изглед и количину добијеног садржаја; 
обавља негу и превијање хируршке ране и збрињава 
активно крварење; придржава се и спроводи кућни ред 
установе; одлаже и уклања медицинских отпад на про-
писани начин; спроводи активности на популарисању 
давалаштва крви и компонената крви; врши прикупљање 
крви, компонената класичним и аферентним процеду-
рама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију 
крви; припрема лекове из крви фракционисањем плаз-
ме; учествује у примопредаји дужности; обавља и дру-
ге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру 
своје стручне спреме и оспособљености стечене радом. За 
свој рад непосредно је одговоран руководиоцу одељења и 
главној медицинској сестри / техничару одељења. 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – педијатријски/општи 
смер; положен стручни испит; најмање 6 (шест) месеци 
радног искуства на пословима медицинске сестре – тех-
ничара. Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови”. Пријаве се шаљу у 
затвореној коверти, на адресу: Универзитетска дечја кли-
ника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „Пријава 
на конкурс за пријем медицинске сестре – техничара на 
одређено време по основу замене до повратка радника 
са боловања, 1 (један) извршилац”. Приликом пријаве на 
конкурс кандидати су дужни да доставе следећа докумен-
та: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотоко-
пију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори 
о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). 
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство у раду, додатно образовање или способљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се примају. Оглас се објављује на огласној таб-
ли Националне службе, интернет страници Министарства 
здравља Републике Србије, огласној табли и интернет 
страници послодавца. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЧАР
11000 Београд

Велимира Бате Живојиновића 16

Доктор медицине – изабрани лекар
у Служби опште медицине, пробни рад 

од 6 месеци
Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести, 
повреде и поремећаје кроз примену принципа и проце-
дура савремене медицине, о чему води прописану меди-
цинску документацију; организује и спроводи мере на 

очувању и унапређењу здравља појединца и породице, 
ради на откривању и сузбијању фактора ризика за наста-
нак болести; прати здравствено стање становништва на 
свом подручју и осигурава податке за потребе здравстве-
не статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и 
спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здрастве-
но-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним 
појединцима и организацијама у заједници; ради у пре-
вентивним саветовалиштима; организује и спроводи про-
писане систематске, циљане и скрининг прегледе; учест-
вује у посебним програмима (вакцинација, мере у току 
епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање 
болести); обавља прегледе и упућује на даљу дијагности-
ку и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту 
лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и пред-
логе за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног 
лечења и прати његово спровођење, одређује дужину 
привремене спречености за рад због болести или повре-
де; прописује лекове и медицинска средства, као и меди-
цинско-техничка помагала; даје оцену о здравственом 
стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне 
посете у оквиру теренског рада; збрињава пацијенте на 
месту повређивања, односно нагло насталог обољења, 
којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, 
по потреби прати пацијента у хитном санитетском транс-
порту до одговарајуће здравствене установе; учествује 
у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља 
консултације са другим здравственим радницима и здрав-
ственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спро-
вођење здравствене заштите.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; положен стручни испит. Кандидати прилажу 
следећу документацију: пријаву на оглас, кратку биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, уверење о држављанству. Приликом заснивања 
радног односа на неодређено време, изабрани кандидат 
је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за радно место на које се прима. По 
завршеном конкурсу предата документа неће бити враћа-
на кандидатима. Рок за подношење пријава: 8 дана од 
дана објављивања на сајту Министарства здравља РС. 
Пријаве доставити на горенаведену адресу са назнаком 
„За конкурс – доктор медицине”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Помоћни радник на нези болесника 
на осталим болничким одељењима

основна школа, на одређено време од 5 
месеци, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником 
о унутрашњој организацији са систематизацијом радних 
места Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Посебан услов за заснивање радног односа је радно иску-
ство у здравственој установи терцијарног нивоа здравс-
твене заштите. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или 
овереној копији, следећа документа: диплома завршене 
основне школе; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); кратка биогра-
фија са адресом, контакт-телефоном, имејл-адресом; као 
доказ о радном искуству (укључујући стручно оспособља-
вање и усавршавање) кандидати треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице). 
Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене 
документе у захтеваном року, са њим се неће засновати 
радни однос. На радне односе засноване по окончаном 
конкурсу примењиваће се важећа Уредба о коефицијенти-
ма за обрачун и исплату плата запослених у јавним служ-
бама. 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 свр-
хе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетско 
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клинички центар Крагујевац. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацију 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конач-
ни резултати конкурса бити објављени на сајту Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-23. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко 
писарнице Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац или путем поште на горенаведену адресу. Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место ___ (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Помоћни радник на нези болесника 
на осталим болничким одељењима

основна школа, на одређено време  
од 17 месеци, пробни рад од 3 месеца

6 извршилаца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији са систематизацијом радних 
места Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Посе-
бан услов за заснивање радног односа је радно искуство 
у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене 
заштите. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овере-
ној копији, следећа документа: диплома завршене основне 
школе; уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат променио презиме); кратка биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; као доказ о 
радном искуству (укључујући стручно оспособљавање и 
усавршавање) кандидати треба да доставе доказ/потврду 
о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО). Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат 
не достави горе наведене документе у захтеваном року, 
са њим се неће засновати радни однос. На радне односе 
засноване по окончаном конкурсу примењиваће се важећа 
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетско клинички центар Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту Уни-
верзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко 
писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на горенаведену адресу. Обавезно назна-
чити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место ___ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оглас објављен 27.10.2021. године, у публикацији „Посло-
ви“, поништва се у целости за радно место: помоћни рад-
ник на нези болесника на осталим болничким одељењи-
ма, основна школа, на одређено време од 6 месеци, 
пробни рад од 3 месеца.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оглас објављен 27.10.2021. године, у публикацији „Посло-
ви“, поништва се у целости за радно место: помоћни рад-
ник на нези болесника на осталим болничким одељењи-
ма, основна школа, на одређено време 18 месеци, пробни 
рад од 3 месеца, 6 извршилаца

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оглас објављен 27.10.2021. године, у публикацији „Посло-
ви“, поништва се у целости за радно место: референт 
уписа болесника, средња школска спрема, за потребе 
Одељења фактурисања са уписом болесника Службе за 
правне и економско-финансијске послове, на одређено 
време од 12 месеци, пробни рад од 3 месеца.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оглас објављен 13.10.2021. године, у публикацији „Посло-
ви“, поништва се у целости за радно место: лекар спе-
цијалиста анестезиологије са реаниматологијом и интен-
зивном терапијом за потребе Службе за анестезију и 
реанимацију, пробни рад од 3 месеца, 2 извршиоца.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Лекар специјалиста анестезиологије 
са реаниматологијом и интензивном 

терапијом
за потребе Службе за анестезију и 

реанимацију, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/17, 95/18) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзи-
тетском клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за 
заснивање радног односа је радно или волонтерско иску-
ство у здравственој установи. Уз пријаву се подносе, у ори-
гиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о 
положеном специјалистичком испиту за радно место лека-
ра специјалисте; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); кратка биогра-
фија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; као 
доказ о радном или волонтерском искуству кандидати тре-
ба да доставе доказ – потврду о радном стажу од стране 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО), или доказ – потврду о радном или волонтерском 
искуству у струци од стране надлежне службе здравствене 
установе. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила на правну сна-
гу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); 
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уве-
рење надлежне полицијске управе или полицијске стани-
це); дозволу за рад – лиценцу издату од надлежне коморе 
или решење о упису у именик лекарске коморе. Уколико 
изабрани кандидат не достави горе наведене документе 
у року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим 
се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати кон-
курса биће објављени на сајту Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзи-
тетског клиничког центра Крагујевац или путем поште на 
горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се рад-
но место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ___ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Медицински техничар општег смера
IV степен, за потребе Службе за 

анестезију и реанимацију, на одређено 
време до повратка запосленог са дужег 

одсуства, пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца

Фармацеутски техничар
IV степен, за потребе Службе за 

анестезију и реанимацију, на одређено 
време до повратка запосленог са дужег 

одсуства, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; 
сведочанства за сваки завршен разред средње школе; 
уверење о положеном стручном испиту одговарајућег 
профила; уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат променио презиме), кратка биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); 
дозволу за рад – лиценцу коју је издала надлежна комора 
или решење о упису у комору. Кандидати су у пријави 
дужни да наведу за које радно место конкуришу. Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикација „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на сајту Универзитетског клиничког центра 
Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзи-
тетског клиничког центра Крагујевац или путем поште на 
горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се рад-
но место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ___ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Доктор медицине
за потребе Клинике за инфективне 
болести, на одређено време од 12 
месеци, пробни рад од 3 месеца

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

Посао се не чека, 
посао се тражи
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61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/17, 95/18) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзи-
тетском клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за 
заснивање радног односа: радно или волонтерско иску-
ство у здравственој установи на терцијарном нивоу здрав-
ствене заштите. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; уверење о положе-
ном стручном испиту; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге вен-
чаних (ако је кандидат променио презиме); кратка био-
графија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; 
као доказ о радном или волонтерском искуству кандидати 
треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО), или доказ/потврду о радном или волонтерском 
искуству у струци од стране надлежне службе здравстве-
не установе. Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на разговор. Приликом заснивања радног односа, иза-
брани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице); дозволу за рад – лиценцу издату 
од надлежне коморе или решење о упису у именик лекар-
ске коморе. Уколико изабрани кандидат не достави горе 
наведене документе у року наведеном у одлуци о избору 
кандидата, са њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички 
центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Уни-
верзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко 
писарнице Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац или путем поште на адресу: Универзитетски клинич-
ки центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. 
Обавезно назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место 
___ (навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9

тел. 034/853-349

Доктор медицине – изабрани лекар
УСЛОВИ: образовање на основним студијама медицине у 
трајању од најмање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
на интегрисаним академским студијама медицине, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора медици-
не. Потребна документа: пријава на оглас са кратком 
биографијом, бројем телефона, адресом и мејл-адресом; 
оверена фотокопија дипломе о високом образовању; ове-
рена фотокопија уверења о положеном стручном испи-
ту; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); оверена фотокопија лиценце за рад издатог од 
надлежне коморе или решења о упису у надлежну комору 
или потврда надлежне коморе. фотокопија личне карте 
или очитана чипована лична карта, оригинали или овере-
не фотокопије не смеју бити старији од 6 месеци. Прија-
вом на оглас кандидати дају своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Дом здравља Лапово. Иза-
брани кандидат је обавезан да приликом заснивања рад-
ног односа достави уверење о здравственој способности. 
Пријаве у затвореној коверти слати или доставити лично 
на горенаведену адресу, са обавезном назнаком: „Пријава 
на конкурс за заснивања радног односа на неодређено 
време за радно место: доктор медицине изабрани лекар“. 
На полеђини коверте обавезно написати име и презиме 
кандидата. Све додатне информације се могу добити на 
телефон: 034/853-349. Пријаве на оглас могу се поднети 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Избор кандидата ће изврши-
ти директор Дома здравља Лапово. Одлука о избору кан-
дидата ће бити објављена на интернет страници Дома 
здравља Лапово: www.dzlapovo.rs, у делу „Конкурси”, од 
када тече рок за правно поступање по истој. Кандида-

ти неће бити лично обавештавани, а послата документа 
неће бити враћана. Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ 

И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Кувар
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: стручна спрема и услови за обављање посло-
ва: КВ радник; куварске струке; радно искуство 6 месеци.

Опис посла: договара се са нутриционистом у вези тре-
бовања намирница за припремање оброка, одговоран је 
за спровођење хигијенско дијететичких мера, припрема 
оброка према јеловнику, пере, дезинфикује кухињско 
посуђе и прибор, пере кухињске просторије, опрему, 
машине и уређаје, одржава хигијену санитарног чвора, 
одговара главној сестри болнице, нутриционисти као и 
директору за спровођење хигијенских мера.

Сервирка
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: стручна спрема и услови за обављање послова: 
ПК радник; радно искуство 6 месеци.

Опис посла: прима храну из главне кухиње болнице и 
допрема је до приручних кухиња, обавља све послове око 
сервирања хране стаионираним пацијентима, дистрибу-
ира храну до трпезарије и стара се о довољној количини 
за сваког пацијента, пере и стерилише судове и одговорна 
је за хигијену радног простора, одговара главној сестри и 
начелницима службе као и главној сестри болнице. 

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану 
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се 
подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уго-
вори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца 
и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидат је 
дужан да достави лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове на које се прима, потврду 
да се против лица не води судски поступак као и потврду 
о неосуђиваности. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се на адресу: Специјална 
болница за церебралну парализу и развојну неуроло-
гију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији “Послови”.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
БАЊИЦА

11000 Београд 
Михаила Аврамовића 28

Возач санитетског возила у 
болничким установама

УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у стацио-
нарним здравственим установама на истим или сличним 
пословима; положен возачки испит за возача Б и Ц кате-
горије. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе и: оверен препис или фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој саобраћајној школи – III степен 
стручне спреме (са просечном оценом); потврду издату 
од стране Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци 
након положеног испита на пословима возача (фотоко-
пија радне књижице или потврда послодавца); фотоко-
пију личне карте или очитана лична карта (уколико лична 
карта поседује чип); фотокопију возачке дозволе или очи-
тана возачка дозвола; биографију са адресом и контакт 
телефоном.

Ватрогасац
на одређено време до повратка 

привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у ста-
ционарним здравственим установама на истим или слич-
ним пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са 
биографијом доставе и: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи (са просечном оце-
ном); оверен препис или фотокопију дипломе/сертифи-
ката о положеном стручном испиту из противпожарне 
заштите; потврду издату од стране Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о 

радном искуству (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); фотокопију личне карте или очитану лич-
ну карту (уколико лична карта поседује чип); фотокопију 
возачке дозволе или очитану возачку дозвола; биогра-
фију, са адресом и контакт телефоном.

Спремачица просторија у којима се 
пружају здравствене услуге

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати обавезни да доставе уз пријаву: ове-
рен препис или фотокопију дипломе о завршеној основној 
школи – II степен стручне спреме (са просечном оценом); 
потврду издату од стране Националне службе за запо-
шљавање о дужини чекања на запослење; доказ о рад-
ном искуству (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); фотокопију личне карте или очитану личну 
карту (уколико лична карта поседује чип); биографију са 
адресом и контакт телефоном. 

ОСТАЛО: Пожељно је претходно радно искуство у стацио-
нарним здравственим установама на истим или сличним 
пословима. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана 
расписивања огласа у листу „Послови”. Пробни рад је 3 
месеца. Наведена документа не смеју бити старија од 
шест месеци, а приложене фотокопије морају бити ове-
рене од надлежног органа. Пријаве са непотпуном доку-
ментацијом или које нису у складу са условима из овог 
огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11030 Београда, Требевићка 16

тел. 011/3054-000

Финансијско-рачуноводствени 
аналитичар

на одређено време до повратка 
привремено одсутног запосленог

Опис посла: 1. књижење улазних и излазних рачуна, 2. 
израда излазних докумената - рачуна, 3. израђује буџет и 
учествује у процедурама уговарања и реализације проје-
ката, 4. учествује у наплати потраживања, 5. учествује 
у изради предлога финансијског плана и плана набав-
ки, благовремено и по потреби учестује у изради изме-
не предлога измене финансијског плана и измене плана 
набавки, учествује у достављању плана набавки и дос-
тављању измене плана набавки надлежним органима и 
учествује у достављању извештаја о реализацији угово-
ра надлежним органима, 6. дневни извештај (данас за 
јуче) о комплетираности и исправности улазних и излаз-
них фактура и магацинске документације, 7. аналитички 
приказ извршавања финансијских планова, 8. учествује 
у изради кварталног, шестомесечног и завршног рачуна, 
9. сортирање и одлагање документације по сродности и 
рочности, 10. израда калкулација цене производа и услу-
га према њиховој структури, 11. благовремено праћење 
прописа и остале законске регулативе за финансијско 
пословање, 12. припрема циљних аналитичких студија у 
циљу унапређења пословања, 13. анализа резултата про-
цене ризика и прегледа интерне контроле, 14. праћење 
извршења поверених послова и извештавање непосред-
ног руководиоца о статусу истих ради извештавања 
директора, 15. унос финансијских података Централни 
регистар фактура и др. 

УСЛОВИ: образовање на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 24 0 ЕСПБ, односно специјалис-
тичким струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачуна-
ру; најмање три године радног искуства на финансијским 
и рачуноводственим пословима. Уз пријаву се подноси: 
биографија, фотокопија личне карте или извод очитане 
личне карте, и докази о испуњености тражених услова 
конкурса у неовереним фотокопијама. Пријаве са траже-
ним прилозима се достављају на адресу Завода за био-
циде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, 
поштом или на писарницу Завода. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговоремене пријаве 
се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове 
огласа подлежу провери знања. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Податке прикупља и податке 
обрађује Правна служба Завода за биоциде и медицинску 
екологију. Кандидат који буде изабран дужан је да доста-
ви доказ о здравственој способности за рад на наведеним 
пословима. 
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Медицина

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
Опис посла: 1. континуирана наплата потраживања, 2. 
доставља дневни извештај (данас за јуче) о комплетира-
ности и исправности улазних и излазних фактура и мага-
цинске документације непосредном руководиоцу и дирек-
тору, 3. контролише исправност и ажурност ликвидатуре 
улазних и излазних фактура и магацинске документације, 
4. израда обрачуна амортизације, рачуноводствене и 
пореске, 5. израђује пореске пријаве, комуникација са 
пореским органима и прибављање одговарајућих потвр-
да од истих и учестувује у изради статистичких и других 
извештаја, 6. учествује у изради дневних контролних 
извештаја о ажурности и усаглашености протока финан-
сијске документације, 7. спроводи књижења кроз главну 
књигу која омугућавају аналитички приказ извршавања 
финансијских планова, 8. учествује у изради квартал-
них, шестомесечних извештаја и завршног рачуна, 9. 
учествује у изради предлога финансијског плана и плана 
набавки, благовремено и по потреби учестује у изради 
измене предлога измене финансијског плана и измене 
плана набавки, учествује у достављању плана набавки и 
достављању измене плана набавки надлежним органима 
и учествује у достављању извештаја о реализацији уго-
вора надлежним органима, 10. израђивање финансијских 
делова програма и пројеката Завода и правдање истих 
код надлежних институција, 11. састављање и унос порес-
ких пријава у апликацију пореске управе, 12. сортирање 
и одлагање документације по сродности и рочности, 13. 
прикупљање планске и аналитичке документације, 14. 
књижење благајне, 15. ликвидатура благајничких доку-
мената (путни налози и готовински рачуни), 16. обезбеђи-
вање примене закона, прописа, правила и процедуре, 17. 
припрема и одржавање смерница везано за имплемента-
цију система функције унутрашње контроле, 18. благо-
времено праћење прописа и остале законске регулати-
ве за финансијско пословање, 19. учествује у припреми 
интерних аката, програма, уговора и др., 20. праћење 
извршења поверених послова и извештавање непо-
средног руководиоца о статусу истих ради извештавања 
директора, 21. прикупља, уређује и припрема податке за 
израду финансијских анализа, извештаја и пројеката, 22. 
проверава исправност финансијско – рачуноводствене 
документације, 23. припрема прописане документације за 
подношење пореских евиденција и пријава, 24 израђује 
документацију за подношење пореским службама и дру-
гим прописима установљеним органима и службама, 25. 
припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и 
анализе, статистичке и остале извештаје везане за финан-
сијско-материјално пословање, 26. води помоћне књиге 
и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном 
књигом, 27. израђује потребне процедуре за финансијско 
управљање и контролу (ФУК). 

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским 
студијама у обиму од најмање 24 0 ЕСПБ, односно спе-
цијалистичким 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; знање рада на 
рачунару; најмање три године радног искуства на финан-
сијским и рачуноводственим пословима. Уз пријаву се 
подноси: биографија, фотокопија личне карте или извод 
очитане личне карте и докази о испуњености тражених 
услова конкурса у неовереним фотокопијама. Пријаве са 
траженим прилозима се достављају на адресу Завода за 
биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 
16, поштом или на писарницу Завода. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговоремене пријаве 
се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове 
огласа подлежу провери знања. ријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Податке прикупља и податке 
обрађује Правна служба Завода за биоциде и медицинску 
екологију. Кандидат који буде изабран дужан је да доста-
ви доказ о здравственој способности за рад на наведеним 
пословима.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И

ДЕТЕТА СРБИЈЕ “ДР ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

тел. 011/310-81-08

Доктор медицине – специјалиста 
раиологије

УСЛОВИ: медицински факултет, на интегрисаним ака-
демским студијама по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10.09.2005. године и завршена спе-
цијализација из одређених грана медицине у складу са 

Правилником о специјализацијама и ужим специјали-
зацијама здравствених радника и здравствених сарад-
ника, на основним студијама у трајању од најмање 5 
година по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године и завршена специјализација из 
одређених грана медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравстве-
них радника и здравствених сарадника, просечна оцена у 
току студија већа од 8, специјалиста радиологије, однос-
но да је кандидат на завршној години специјализације из 
радиологије, лиценца, активно знање енглеског или неког 
другог светског језика, пробни рад до 6 месеци. Канди-
дати уз пријаву и кратку пословну биографију подносе 
фотокопију дипломе о стеченом образовању за доктора 
медицине, фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију дипломе о положеном специјалистич-
ком испиту или потврду да се налазе на последњој години 
специјализације, фотокопију лиценце за рад или решења 
о упису у Комору, адекватне препоруке (уколико постоје). 
Фотокопије не морају бити оверене. Пријаве и доказе о 
испуњености услова кандидати могу предати лично на 
Архиви Института или поштом на наведену адресу, са наз-
наком “За Конкурс за лекаре” у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидат који буде изабран за 
пријем у радни однос, пре склапања уговора о раду дос-
тавља доказ о општој здравственој способности, овере-
ну фотокопију дипломе медицинског факултета, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком 
испиту или потврде да је на последњој години специјали-
зације, оверену фотокопију лиценце или решења о упису 
у именик у Лекарску комору Србије, фотокопију одјаве 
на претходно осигурање - МА образац, фотокопију личне 
карте и радну књижицу уколико је поседује.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Возач возила Б категорије
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б катего-
рије. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт 
телефоном и неовереним фотокопијама докумената који-
ма се доказује испуњеност услова конкурса предају се 
преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на 
наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се подноси 
пријава. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврху избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли 
Дома здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће 
бити лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Београд

Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих грађана са кућним лечењем
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: завршен медицински факултет, 
звање доктор медицине, VII/1 степен стручне спреме; 
положен стручни испит; лиценца за рад; познавање рада 
на рачунару; положен возачки испит. Кандидат уз пријаву 
подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о 
завршеном факултету; фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце 
издате од надлежне лекарске коморе; фотокопију личне 
карте; фотокопију возачке дозволе; кратку биографију, 
са навођењем степена познавања рада на рачунару и са 
тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

Медицинска сестра – техничар, 
гинеколошко-акушерског смера

у Служби за здравствену заштиту деце 
са развојним саветовалиштем

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: завршена средња медицинска 
школу, IV степен стручне спреме акушерског смера, звање 
медицинска сестра – гинеколошко-акушерског смера са 
IV степеном стручне спреме; положен стручни испит; 
лиценца за рад; познавање рада на рачунару. Кандидат 
уз пријаву подноси следећу документацију: фотокопију 
дипломе о завршеној школској спреми; фотокопију потвр-

де о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за 
рад – лиценце издате од надлежне коморе; фотокопију 
личне карте; кратку биографију, са навођењем степена 
познавања рада на рачунару и са тачном адресом и кон-
такт телефоном кандидата.

Возач санитетског возила
у Техничкој служби

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: завршена основна школа, 
I степен стручне спреме; положен возачки испит Б кате-
горије. Кандидат подноси следећу документацију: фото-
копију дипломе о завршеној школској спреми; фотокопију 
потврде о положеном возачком испиту; фотокопију личне 
карте; кратку биографију са тачном адресом и контакт 
телефоном кандидата.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови“. Пријаве се подносе на адресу: 
Српско-грчког пријатељства 17, Гроцка, или непосредно 
у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома 
здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и без 
потпуне документације неће се узимати у разматрање. 
Како достављену документацију подносилаца молби на 
објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не 
мора бити оверена. Одлука о избору кандидата на рас-
писани конкурс биће објављена на огласној табли Дома 
здравља Гроцка, а информације се могу добити у Прав-
но-кадровској служби Дома здравља Гроцка. 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

средња школска спрема, за потребе 
Одељења фактурисања са уписом 

болесника Службе за правне и 
економско-финансијске послове,  
на одређено време од 12 месеци,  

пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24 /2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/17, 95/18) и посебни услови утврђени Правилником 
о унутрашњој организацији са систематизацијом радних 
места Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Посебан услов за заснивање радног односа за послове 
је: радно искуство у трајању од најмање 6 (шест) месеци 
у наведеној служби здравствене установе на терцијарном 
нивоу здравствене заштите. Уз пријаву се подносе у ори-
гиналу или овереној копији следећа документа: диплома 
о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом. Као доказ о радном искуству 
кандидати треба да доставе доказ/потврду о радном 
стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице). 
Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене 
документе у року наведеном у Одлуци о избору канди-
дата, са њим се неће засновати радни однос. На радне 
односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће 
се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити 
објављени на сајту Универзитетског клиничког центра 
Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе лич-
но затвореној коверти преко писарнице Универзитетског 
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клиничког центра Крагујевац или путем поште на горена-
ведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место ___ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине у хитној 
медицинској помоћи

на одређено време од три месеца, због 
повећаног обима посла, за рад у Служби 

хитне помоћи и санитетског превоза
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве: завршен медицински факултет VII/1 степен стручне 
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце 
за рад или решења о упису у Комору. Кандидати који се 
пријављују на оглас достављају: пријаву на оглас; крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фотокопију 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 користити у 
друге сврхе. О потреби спровођења даљих разговора са 
кандидатима који се јаве на оглас, ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о прије-
му, 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 кандидат не дос-
тави наведени документ у остављеном року, са њим се 
неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документа-
цијом доставити на наведену адресу.

2. Стоматолошка сестра  
– техничар у амбуланти

на одређено време од 3 месеца, због 
повећаног обима посла, за рад у 

Одељењу за дечију и превентивну 
стоматологију

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове: 
завршена средња медицинска школа стоматолошког или 
општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни 
испит и поседовање лиценце за рад или решења о упи-
су у комору. Кандидати који се пријављују на оглас дос-
тављају: пријаву на оглас, кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за 
рад или решења о упису у Комору; изјаву да су здравстве-
но способни за послове за које подносе пријаву; фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. О потреби спровођења 
даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, а 
ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном избо-
ру 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 остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
документацијом доставити на наведену адресу.

3. Спремачица у просторијама у 
којима се пружају здравствене 

услуге
на одређено време од 3 месеца, због 
повећаног обима посла у трајању, за 
рад у Одсеку за одржавање хигијене 

објеката и простора
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
основно образовање. Кандидати који се пријављују на 
оглас достављају: пријаву на оглас; кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе о основном образовању; изјаву да су здравстве-
но способни за послове за које подносе пријаву; фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених. Пријавом на оглас 

кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. О потреби спровођења 
даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, а 
ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном избо-
ру 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 остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
документацијом доставити на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виша медицинска сестра – 
техничар у операционој сали

за рад у Одељењу операционе сале 
Сектора за хируршке гране медицине, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене на 

боловању
УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша мед. сестра 
– техничар или хируршког смера, висока медицинска шко-
ла струковних студија, или завршен медицински факул-
тет, основне струковне студије првог степена на студијс-
ком програму струковна медицинска сестра техничар или 
хируршког смера VI/1 или VI/2 степен, стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Заинтересовани кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), 
оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабра-
ни кандидати пре заснивања радног односа дужни су да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни однос. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За 
оглас” са називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише искључиво поштом а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра
на одређено време због замене раднице 

на породиљском одсуству

Медицинска сестра
на одређено време због замене радника 

на боловању преко 30 дана
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра, положен стручни испит. Кандидати су обавезни 
да уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи; оверен препис или фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног стручног испита на пословима пружања здрав-
ствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); биографију са адресом и контакт телефон. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве на оглас доставити лично или поштом на адресу: 
Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 
Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос”. Пријаве са непотпуном документацијом, као 
и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт 
телефон: 018/804-215, 018/804-211.

ДЕНТАЛ РЕНДГЕН ЦЕНТАР
18000 Ниш, Војводе Танкосића 32

Стоматолошка сестра
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стоматолошка сестра. 
Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл-адресу: 

dentalrtgcentar@gmail.com или се јављају на контакт теле-
фон: 065/5571-710.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Мајстор одржавања
за рад у Одељењу за техничке и друге 

послове, на одређено време због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: средње образовање: III или IV степен 
стручне спреме; возачка дозвола Б категорије; пред-
ност имају кандидати са завршеном обуком за послове 
руковања постројењем у котларници (руковалац парних 
котлова). Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о стручној спре-
ми; оверену фотокопију возачке дозволе Б1 категорије и 
писану изјаву да је кандидат активни возач; изјаву да су 
здравствено способни за тражене послове; биографију са 
адресом и контакт телефон. Изабрани кандидат је обаве-
зан да приликом заснивања радног односа достави уве-
рење о здравственој способности. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити 
лично или поштом на адресу: Дом здравља Алексинац, 
Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: 
„Пријава на оглас број 11/21”. Пријаве са непотпуном 
документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране. Контакт телефон: 018/804-256.

Медицинска сестра – техничар
за рад у Одсеку за кућно лечење и 

здравствену негу, на одређено време до 
повратка одсутног радника

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: стручна спрема/образовање: средње 
образовање из области медицине; IV степен стручне спре-
ме, медицинска сестра – техничар општег смера, положен 
стручни испит; лиценца; возачка дозвола Б категорије. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школа; оверен препис или фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверен препис или фото-
копију лиценце или решења о упису у комору; оверену 
фотокопију возачке дозволе Б1 категорије и писану изјаву 
да је кандидат активни возач; биографију са адресом и 
контакт телефон. Изабрани кандидат је обавезан да при-
ликом заснивања радног односа достави уверење о здрав-
ственој способности. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично 
или поштом на адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила 
Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава 
на оглас број 12/21”. Пријаве са непотпуном документа-
цијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разма-
тране. Контакт телефон: 018/804-256.

Педијатријска сестра
за рад у Одељењу за здравствену 

заштиту предшколске и школске деце, 
на одређено време до повратка одсутног 

радника
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: средње образовање из области меди-
цине; IV степен стручне спреме, педијатријска сестра, 
положен стручни испит; лиценца. Кандидати су обавез-
ни да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, смер 
педијатријска сестра; оверен препис или фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверен препис 
или фотокопију лиценце или решења о упису у комо-
ру; биографију са адресом и контакт телефон. Изабра-
ни кандидат је обавезан да приликом заснивања радног 
односа достави уверење о здравственој способности. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве на оглас доставити лично или поштом на адресу: 
Дом здравља Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 
Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас број 13/21”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговре-
мене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон: 
018/804-256.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 064/8817525

Руководилац послова инвестиционог 
/ техничког одржавања

УСЛОВИ: према Правилнику о организацији и системати-
зацији радних места у Дому здравља Нови Пазар; стечено 
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високо стручно 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. 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005, положен стручни испит из области рада; 
најмање три године радног искуства у струци. Као дока-
зе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком радном и личном биогра-
фијом (радно искуство), контакт телефон; оверену фото-
копију дипломе, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, доказ о радном искуству, очитану 
личну карту, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству. Пријавом на конкурс кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврху избора 
за пријем у радни однос. ови подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе, њих обрађује кадровска служба дома 
здравља. Приликом заснивања радног односа, кандидати 
су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове који се заснивају не ста-
рије од 6 месеци; уверење суда да се против кандидата 
не води судски поступак, не старије од 6 месеци; уверење 
МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у јавној и здравственој уста-
нови, не старије од 6 месеци. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве 
на конкурс доставити писарници ДЗ Нови Пазар, са назна-
ком „За јавни оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Контакт 064/8817-525.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

“КОВИН“ У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

1. Доктор медицине
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; стручни испит; лиценца. Остали услови: 
кандидати за радно место под редним бројем 1. морају 
предати: кратку биографију (ЦВ); пријаву на оглас; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
оверена фотокопија лиценце; оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном високом образовању у звању наведеног 
у огласу.

2. 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

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца. 
Остали услови: кандидати за радно место под редним 
бројем 2. морају предати: кратку биографију (ЦВ); пријаву 
на оглас; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверена фотокопија лиценце; оверену 
фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у 
звању наведеног у огласу.

3. Домар – мајстор одржавања  
зидар

УСЛОВИ: образовање: средње образовање, или изузетно 
основно образовање и искуство на тим пословима стече-
но до дана ступања на снагу ове Уредбе. Остали услови: 
Кандидати за радно место под редним бројем 3. морају 
предати: кратку биографију (ЦВ); пријаву на оглас; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном образовању у звању 
наведеног у огласу. 

ОСТАЛО: Напомена: у пријави на оглас, поред осталих 
података, кандидат треба да да своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Пријаве са потребним доказима достављају 
се поштом на следећу адресу: Улица цара Лазара 253, 
Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назна-
ком „Оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
код Националне службе запошљавања. Изабрани канди-
дати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој 
здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб.

Доктор медицине изабрани лекар
у Служби за здравствену заштиту 
одраслих, на одређено време до 

повратка запослене са дужег одсуства
Опис послова: вршење пријема пацијената без упута, 
обављање прегледа пацијената уз коришћење лабора-
торијских анализа и прегледа, одређује потребну тера-
пију, упућивање болесника на лечење у специјализоване 
здравствене установе на здравствену комисију (инвалид-
ско-пензиону, за бање, ревизиону, конзилијум, комисију 
вештака и др.) на основу нађеног стања при прегледу, 
а у зависности од врсте и тежине обољења, на основу 
претходно извршених анализа и потребних прегледа 
давање стручног мишљења (лекарско уверење) о радној 
способности, физичком и психичком стању, врсти и тежи-
ни повреда и сл. вршење мање хируршке интервенције 
и инцизије у превијалишту, контролисање стручног рада 
медицинских техничара у превијалишту, на медицинској 
документацији и друго, рад на здравственом васпитању 
и подизању здравствене заштите грађана, рад на свом 
стручном усавршавању, рад у истуреним амбулантама 
по распореду, обављање и лакарских прегледа у стану 
оболелог када то ситуација захтева, обавезан повремени 
рад на терену, у вези спровођења акција и мера здрав-
ствене заштите и здравственог васпитања, у истуреним 
амбулантама и здравственим станицама према распореду 
и потреби службе, одговорност је за стручни рад, радну 
дисциплину и материјалну потрошњу и утрошак средстви-
ма ризика. 

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, обавезни су 
следећи услови: завршен медицински факултет – VII/1 
степен, положен стручни испит, лиценца/чланство у 
Лекарској комори Србије. Уз пријаву на оглас потребно 
је доставити и: кратку биографију са бројем телефона и 
адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију личне карте (очитане 
податке са личне карте), оверену фотокопију лиценце/
решења о упису у комору, фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су диплома или уверење изда-
ти на девојачко презиме). Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кан-
дидат не достави горе наведена документа у захтеваном 
року, са њим се неће засновати радни однос. Кандидати 
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
информација које могу бити важне за доношење одлуке о 
избору. Пријава на оглас представља пристанак на обраду 
података о личности. Кандидатима који не буду изабрани 
не враћа се поднета документација. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови“. Пријаве се подносе лично или путем 
поште на адресу: Дом здравља Мало Црниће, Стишка 
бб, Поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком 
„Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ЦРКВА
26340 Бела Црква, Јована Поповића бб.

Доктор медицине
на одређено време (на дужи период)

3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручности, завршен медицински 
факултет; положен стручни испит; пожељно радно иску-
ство у струци. Уз пријаву на оглас доставити и доказе о 
испуњавању услова огласа у погледу стручне спреме и 
положеног стручног испита. Пријаве поднети лично код 
секретарице ДЗ „Бела Црква” или послати на горенаве-
дену адресу, са назнаком „За оглас“. Оглас је отворен 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 013/853-
020.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ 
„ОЗРЕН“ СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Озрен бб.

Спремач – спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
од 3 месеца због повећаног обима посла
Опис посла: Одржава хигијену просторија и опреме у 
коме се обавља здравствена делатност; одржава хигије-

ну у административним просторијама, одржава хигије-
ну у заједничким просторијама здравствене установе 
и околине равствене установе; обавља послове прања, 
пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за пот-
ребе здравстене установе. Сакупља прљав веш, носи и 
предаје на прање, чист веш прима и враћа на одељење-
одсек. Опслужује болеснике гускама и пере их и дезин-
фикује. По потреби помаже у одржавању личне хигијене 
тешких болесника, и пресвлачењу и намештању постељ-
ног рубља. У зимским месецима чисти снег на свом 
спрату/тераси и испред болнице. У ноћној смени обила-
зи одељења и остале просторије, обавештава дежурно 
медицинско особље о захтевима болесника или о уоченим 
неправилностима у болници. Води рачуна о обезбеђењу 
болничких просторија од пожара, поплава и сл. Односи 
медицински отпад од места настајања до постројења за 
прераду медицинског отпада. На очном одељењу поред 
описаних задатака обавља и друге послове, чисти и одр-
жава круг одељења, у зимској сезони стара се о грејању. 
Обавља и друге послове у својој струци по налогу главне 
медицинске сестре – техничара болнице. За свој рад одго-
вара главној медицинској сестри – техничару одељења/
одсека и главној медицинској сестри – техничару здра-
вене установе.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом 
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: I сте-
пен стручне спреме, НК радник. Као доказе о испуње-
ности ових услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом; оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи. Пријаве кандидата које не 
садрже тражену документацију сматраће се непотпу-
ним и неће бити разматране. Рок за подношење прија-
ва на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу “Послови”. Пријаве које пристигну по истеку овог 
рока сматраће се неблаговременим и неће бити разма-
тране. Контакт телефон: 018/830-927. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама, путем поште на 
адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ 
Сокобања, Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену 
„Пријава на оглас за спремача” или лично у просторија-
ма болнице.

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И ГОЛУБАЦ

12220 Велико Градиште
Сарајевска 2

Водитељ случаја
на одређено време до повратка  

радника са боловања
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да је стекао високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године неке од следећих струка: дипломирани психолог; 
дипломирани педагог; дипломирани специјални педагог; 
дипломирани социјални радник; да није правноснажно 
осуђен за кривично дело из групе кривичних дела против 
живота и тела, против слобода и права човека и грађани-
на, против права по основу рада, против части и угледа, 
против полне слободе, против брака и породице, против 
службене дужности, као и против уставног уређења и без-
бедности Републике Србије. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: 
радну биографију; фотокопију личне карте, односно 
очитане податке са електронске личне карте; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа); 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању једне од горе наведених струка; 
доказ о радном искуству у струци; уверење да није 
осуђиван. Сви докази прилажу се у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Изабрани кандидат дужан је да 
достави лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос, 
као и уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак за кривична дела која га чине неподобним 
за обављање послова водитеља случаја. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од од дана објављивања огласа 
у листу „Послови”, на огласној табли и интернет страни-
ци Центра за социјални рад општина Велико Градиште 
и Голубац. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса подносе се у затвореним ковертама на горе-
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за водитеља 
случаја – рад на одређено време до повратка радника 
са боловања”. Напомена: неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.
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ДОМ „ТОРЛАК“
11000 Београд, Јоргована 55б

тел. 011/3946-060

Неговатељ старих лица
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: I–III степен стручне спреме; без обзира на рад-
но искуство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон 011/3945-060 и 060/6222-215. Конкурс 
остаје отворен до попуне радног места.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
КОСЈЕРИЋ

31260 Косјерић
Радише Петронијевића 4

тел. 031/782-541

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора Центра за социјални рад може 
бити именован држављанин Републике Србије који је 
стекао високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не и одговарајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, психолошких, 
педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно 
стручни назив дипломирани социјални радник и да има 
најмање пет година радног искуства у струци. Уз пријаву 
на конкурс, са радном биографијом, кандидат је дужан 
да поднесе Програм рада за мандатни период на који се 
врши именовање, оверену фотокопију дипломе о струч-
ној спреми, потврду о радном искуству у струци, очитану 
личну карту, уверење о држављанству, уверење да није 
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”, а пријаве на конкурс могу бити послате 
поштом или предате непосредно у Центар за социјални 
рад Косјерић сваког радног дана од 8 до 15 часова на 
горе наведену адресу. Неблаговремено поднете пријаве и 
пријаве без потребне документације неће се разматрати.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Немањина бб.

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
и одговарајући академски, односно стручни назив утвђен 
у области правних, економских, психолошких, педагош-
ких, андрагошких и социолошких наука, односно струч-
ни назив: дипломирани социјални радник и најмање 5 
година радног искуства у струци. Уз пријаву кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на конкурс; диплому о сте-
ченој стручној спреми; потврду о радном искуству у стру-
ци; програм рада за мандатни период. Кандидати треба 
да доставе и доказе о испуњавању општих услова који 
их чине подобним за рад у установама социјалне зашти-
те: да су пунолетни (извод из МКР); да су држављани 
РС (држављанство не старије од 6 месеци); да поседују 
организаторске способности; да нису осуђивани и да се 
против њих не води кривични поступак. Пријаве са одго-
варајућом документацијом подносе се у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса у листу “Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
Адреса: Центар за социјални рад Сокобања у Сокобањи, 
Немањина бб, 18230 Сокобања, са назнаком “За конкурс”.

Индустрија и грађевинарство

ЕСМ ДОО 
22000 Сремска Митровица

Румски друм 79 
тел. 022/671-543 

e-mail: finance@esm.rs
www.esm.rs

Раднице у производњи  
и на паковању производа

2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме. Слање прија-
ве мејлом. Јављање на контакт телефон: 022/671-346. 
Трајање конкурса: 12.12.2021.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 
ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, 

ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И ПРОМЕТ
„РАДУЛОВИЋ ГРАДЊА“

11000 Београд, Господара Вучића 57
тел. 064/0933-266

e-mail: radulovic.gradnja@sbb.rs

Административни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; основна инфор-
матичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). 
Услови рада: рад ван просторија послодавца, обезбеђен 
смештај, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана; рад 
у сменама. Пријаве за посао слати на горе наведену 
имејл-адресу. Достављање радних биографија на увид, 
пожељно. Особа за контакт: Данило Радуловић.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА”

18230 Сокобања 
Војислава Илића 2

Машиниста – руковалац 
комбинованом радном машином

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у чл. 24 
Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17, 95/18), за заснивање радног одно-
са кандидат треба да испуњава и следеће услове: трећи 
ниво (III) стручне спреме – завршено средње образовање 
саобраћајне, машинске, електро струке у трогодишњем 
трајању; 3 године радног искуства на пословима рукова-
оца радном машином; положен испит за возача моторног 
возила категорије Б1, Б, БЕ, Ц1, Ц1Е, Ц и ЦЕ; здравстве-
на способност за управљање моторним возилом у јавном 
друмском саобраћају, поседовање сертификата о стручној 
компетентности за превоз терета у националном и међу-
народном друмском саобраћају издат од Агенције за без-
бедност саобраћаја РС.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе пријаву на оглас 
са биографијом и потребна документа у оригиналу или 
овереној фотокопији: доказ о стеченој стручној спреми, 
уверење о радном искуству, копију очитане саобраћај-
не дозволе, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да се 
против лица не води кривични поступак (уверење надлеж-
ног суда или тужилаштва), уверење да лице није осуђива-
но за кривична дела (уверење полицијске управе). Рок за 
достављање пријава је 10 дана од објављивања огласа у 
публикацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
доставити поштом или лично на адресу: Јавно предузеће 
„Зеленило – Сокобања”, 18230 Сокобања, Војислава Илића 
2, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Информације о конкурсу могу 
се добити сваког радног дана у периоду од 07 до 15 часо-
ва, на телефон: 018/833-068. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у 
конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

Култура и информисање

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“СРЕТЕН МАРИЋ”

31260 Косјерић, Олге Грбић 5
тел. 031/781-624

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: високо образовање, најмање пет година радног 
искуства у култури, неосуђиваност за за кривично дело 
на безусловну казну затвора од шест месеци. Уз пријаву 
приложити: уверење о држављанству Републике Србије 
и извод из матичне књиге рођених, биографске податке, 
оверену копију или препис дипломе о стеченом високом 
образовању, уверење о неосуђиваности, програм рада 
и развоја установе, потврду о радном искуству. Пријаве 
поднети у року од 10 дана од дана објављивања конкур-
са, поштом или непосредно на горенаведену адресу, са 
назнаком “Конкурс за избор директора”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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;

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 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
11000 Београд, Радосава Љумовића 20

тел. 011/3461-507

Наставник биологије
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и важећим Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Потребно је да кандидат испуњава сле-
деће услове прописане чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 

Посао се не чека, посао се тражи Пословни центри НСЗ
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није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат поред крат-
ких биографских података треба да достави: 1) попуњен 
и одштампан пријавни формулар са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 2) доказ о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), 3) извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу са хологра-
мом, 4) оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању (не старија од 6 месеци), 5) доказ 
о неосуђиваности прибавља сам кандидат и саставни је 
део пријаве на конкурс (не старије од 6 месеци). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкур-
сна комисија врши ужи избор кандидата који се упућују 
на психолошку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријав-
ни формулар са конкурсом траженим документима и дока-
зима о испуњавању услова доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, лично у секретаријат школе 
или поштом на адресу: Основна школа „Владислав Петко-
вић Дис“, Радосава Љумовића 20, 11126 Београд, са наз-
наком „За конкурс”.

ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И 
УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
„ТЕХНОАРТ БЕОГРАД“

11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2415-556

Организатор практичне наставе, 
вежби и вежби у блоку
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања, сте-
чено високо образовање: а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије); б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; в) на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или више 
образовање; г) изузетно: средње образовање; кандидати 
морају да имају образовање према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама, Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, 
уметност и јавно информисање или Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Машинство и обрада метала; 2) психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима 
(доказ се подноси пре закључења уговора о раду); 3) нео-
суђиваност 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) знање српског језика.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 
1) одштампан и попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 

за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених 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 овере-
на фотокопија); 4) уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); 5) доказ о знању српског језика (кандидати 
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику 
не подносе овај доказ); 6) радну биографију.

Наставник социологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања, сте-
чено високо образовање: (1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (б) студије 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; кандидати морају да имају 
образовање према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама; 2) психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се подноси пре закључења уговора о 
раду); 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског 
језика.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 
1) одштампан и попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених 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 овере-
на фотокопија); 4) уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); 5) доказ о знању српског језика (кандидати 
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику 
не подносе овај доказ); 6) радну биографију.

Наставник математике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања, сте-
чено високо образовање: (1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (б) студије 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; кандидати морају да имају 
образовање према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 

сарадника и васпитача у стручним школама; 2) психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се подноси пре закључења уговора о 
раду); 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског 
језика.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 
1) одштампан и попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, 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 против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, уверење из МУП-а 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија); 4) уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
5) доказ о знању српског језика (кандидати који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику не подносе 
овај доказ); 6) радну биографију.

Наставник српског језика
са 72,22% радног времена

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања, сте-
чено високо образовање: (1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (б) студије 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; кандидати морају да имају 
образовање према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама; 2) психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се подноси пре закључења уговора о 
раду); 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског 
језика.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 
1) одштампан и попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, 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 против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, уверење из МУП-а 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија); 4) уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
5) доказ о знању српског језика (кандидати који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику не подносе 
овај доказ); 6) радну биографију.
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Наставник биологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања, сте-
чено високо образовање: (1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (б) студије 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; кандидати морају да имају 
образовање према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама; 2) психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се подноси пре закључења уговора о 
раду); 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског 
језика.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 
1) одштампан и попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, уверење из МУП-а (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); 4) уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); 5) доказ о знању 
српског језика (кандидати који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику не подносе овај доказ); 
6) радну биографију.

Наставник машинске групе  
предмета

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања, сте-
чено високо образовање: (1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (б) студије 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; кандидати морају да имају 
образовање према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама; 2) психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се подноси пре закључења уговора о 
раду); 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског 
језика.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 
1) одштампан и попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, 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 против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, уверење из МУП-а 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија); 4) уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
5) доказ о знању српског језика (кандидати који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику не подносе 
овај доказ); 6) радну биографију.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ПЕТАР КОЧИЋ“
Земун, Првомајска 79

тел. 011/2196-149

Педагошки асистент  
за децу и ученике ромске 

националности
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање 
прописано чланом 8 Правилника о педагошком асистенту 
и андрагошком асистенту, односно стечено средње обра-
зовање у четворогодишњем трајању; 2) да има савладан 
програм обуке у складу са Правилником о педагошком и 
андрагошком асистенту (лице које нема савладан програм 
обуке у складу са овим правилником, дужно је да доста-
ви доказ о савладаном одговарајућем програму обуке у 
року од шест месеци од дана пријема у радни однос); 3) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван на без-
условну казну затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међунар-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 5) да има држављанство Републи-
ке Србије; 6) да зна српски језик, ромски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 2), 4), 5) и 6) подносе 
се уз пријаву на конкурс и саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 3) прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар са званичне 
интернет странице, потребно је да кандидати доставе 
школи следећу документацију: радну биографију (ЦВ), 
оригинал или оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оригинал или оверену копију 
доказа о савладаном програму обуке у складу са Пра-
вилником о педагошком и андрагошком асистенту, ори-
гинал уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 
шест месеци), оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству РС, оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу, са 
холограмом, не старији од шест месеци). Уколико кан-
дидат није стекао образовање на српском језику, дос-
тавља доказ о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба. Неће се разматрати пријаве 
које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису прило-
жени докази који се траже конкурсом, као ни пријаве 
оних кандидата који не испуњавају услове у погледу 
образовања, врсте и степена стручне спреме. Пријавни 
формулар са потребном документацијом, односно дока-
зима о испуњавању услова, доставити у року од осам 
дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс за педагошког асистен-
та за децу и ученике ромске национланости“, поштом 
или лично у секретаријату школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну 
област Физиологија и молекуларна 

биологија биљака
на Катедри за физиологију биљака  

у Институту за ботанику  
и Ботаничкој башти “Јевремовац”

Ванредни професор за ужу научну 
област Физиологија и молекуларна 

биологија биљака
на Катедри за физиологију биљака  

у Институту за ботанику  
и Ботаничкој башти “Јевремовац”,  

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Биологија развића животиња

на Катедри за динамику развића 
животиња у Институту за зоологију,  

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области 
за коју се бира, смисао за наставни рад, непостојање 
сметње из члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
и остали услови утврђени чланом 74 Закона о високом 
образовању.

Асистент са докторатом  
за ужу научну област  

Алгологија и микологија
на Катедри за алгологију, микологију  

и лихенологију у Институту за ботанику 
и Ботаничкој башти “Јевремовац”,  

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за 
коју се бира, смисао за наставни рад, непостојање сметње 
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању и остали 
услови утврђени чланом 85 Закона о високом образовању. 

ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом 
дипломе и списком и сепаратима научних и стручних 
радова доставити Архиви Факултета на наведену адресу, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Теоријски и методски 
приступи у превенцији и третману 

поремећаја понашања
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија на 
Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, који 
је завршио претходне нивое студија са укупном просеч-
ном оценом најмање осам (8), као и да испуњава остале 
услове предвиђене чл. 84 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), као 
и остале услове. Документа која је потребно доставити: 
пријава на конкурс, биографија, библиографија, ове-
рене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, 
држављанство и потврда надлежног органа да кандидат 
није под истрагом. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са 
свим прилозима подносе се на наведену адресу Факулте-
та, у року од 15 дана.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

11050 Београд, Милана Ракића 41

Наставник српског језика и 
књижевности

Наставник математике
Наставник технике и информатике

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописа-
них Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење), треба да испуњавају посебне 
услове прописане 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 одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник РС“, бр. 11/12, 21 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, спе-
цијалистичке академске студије), и то: на студијама дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета или студијама 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као 
доказ доставља кандидат који буде изабран пре закљу-
чења уговора о раду); да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом; да знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
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: Кандидати подносе попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Уз попуњени 
пријавни формулар, поред радне биографије, кандидати, 
у оригиналу или овереној фотокопији прилажу: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању; доказ о неосуђи-
ваности за кривична дела и о непостојању дискримина-
торног понашања сагласно члану 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ 
(извод из казнене евиденције МУП-а РС, не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ о знању 
српског језика за кандидате који на српском језику нису 
стекли одговарајуће образовање; доказ да лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломирани 
мастер, поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагош-
ких предмета, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Пре закључења уговора о раду, кан-
дидати подносе и доказ о испуњености услова из члана 
139 ст. 1 тач. 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима). Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неправовремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве на конкурс доставити лично или слати на 
адресу: ОШ „Вељко Дугошевић“, 11050 Београд, Милана 
Ракића 41.

ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“
11070 Нови Београд
Отона Жупанчича 30

тел. 011/3192-032, 3192-033

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду, потребно је да кандидат 
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: да има 
одговарајуће образовање прописано чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и 

здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Уз пријавни формулар са 
званичне интернет странице потребно је да кандидати 
доставе школи: радну биографију (ЦВ), оригинал или 
оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања, 
степена и врсте стручне спреме прописаног чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи; уверење да 
нису осуђивани – оригинал или оверена копија; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству; ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених на прописаном обрасцу са холограмом; уколико 
диплома није издата на српском језику, потврду да зна 
српски језик, а за лица која нису стекла образовање на 
српском језику – доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Доказ о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности. Пријавни формулар са кон-
курсом траженим документима и доказима о испуњавању 
услова доставити на наведену адресу или лично у секре-
таријату школе, од 09.00 до 14.00 часова, са назнаком: 
„За конкурс за радно место – наставник енглеског језика“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

11000 Београд, Војводе Бране 18-А

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

2 извршиоца

Наставник предметне наставе – 
енглески језик

са 70% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; психичка, физичка и здрав-
ствена способност; да лице није правоснажном пресудом 
осуђивано за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца и 
да се против њега не води кривични поступак; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете и потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, достављају 
послодавцу. Пријаве се достављају поштом, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“.

ОШ “САВА ШУМАНОВИЋ”
11080 Земун, Добановачки пут 107

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова у ОШ „Сава 
Шумановић“, и то: 1. да имају одговарајуће образовање 
из области правних наука: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису 

осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски 
језик и језик на којем остварују образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом достављају школи. Уз пријем-
ни формулар кандидати достављају следећу документа-
цију: биографију кандидата, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању (уколико је кандидат завршио 
образовање по прописима који важе од 10. септембра 
2005. године, доставља оверену фотокопију дипломе 
основних студија и оверену фотокопију диломе мастер 
студија), уверење о држављанству Републике Србије, 
уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Доказ о знању српског језика 
се доставља само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. 

Наставник физичког  
и здравственог васпитања

са 90% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019-206, 
2/2020-37, 8/2020-597, 16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 
4/2021-1, 17/2021-75) и Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Сава Шумановић” и то: 1. да 
имају одговарајуће образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (морају да имају завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 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 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 из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем остварују 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријемни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: биографију кандидата, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(уколико је кандидат завршио образовање по прописи-
ма које важе од 10. септембра 2005. године, доставља 
оверену фотокопију дипломе основних студија и оверену 
фотокопију диломе мастер студија), уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење о неосуђиваности. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о 
знању српског језика – језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чла-
на 139 Закона 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) и 
Правилника о организацији и систематизацији послова  
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у ОШ „Сава Шумановић“, и то: 1. да имају одговарајуће 
образовање: први степен стручне спреме, односно завр-
шену основну школу; 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем 
остварују образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
формуларом достављају школи. Уз пријемни формулар 
кандидати достављају следећу документацију: биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству Републике Србије, уве-
рење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Доказ о знању српског језика 
се доставља само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. 

ОСТАЛО: Кандидати који уђу у ужи избор, у року од осам 
дана се упућују на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријаве са доказима о испуњавању услова се 
достављају лично или се шаљу на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. ОШ „Сава Шумановић”, као руковалац пода-
цима о личности, предузимаће све потребне техничке и 
организационе мере за заштиту личних података кандида-
та, ради спречавања случајног или незаконитог уништења 
или случајног губитка, измена, неовлашћеног откривања, 
коришћења или приступа подацима као и од свих незако-
нитих облика обраде.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

11130 Калуђерица
Краља Петра Првог 9

тел. 011/3410-655

Наставник енглеског језика
Наставник ликовне културе

са 50% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (из казнене евиденције при надлежној 
полицијској управи МУП-а, не старије од шест месеци); 
уверење о држављанству; знање српског језика. Кандида-
ти треба да испуњавају услове из чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20) и Правилникa 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, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 
4/21, 17/21).

ОСТАЛО: Кандидати подносе: одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених и извод из казнене евиденције при надлежној 
полицијској управи МУП-а (не старији од шест месеци); 
доказ надлежног суда да се против кандидата не води 
поступак (не старији од шест месеци), као и да зна срп-
ски језик. Пре закључења уговора о раду кандидати под-
носе и доказ о испуњености услова из члана 139 ст. 1 
тач. 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (односно да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом). Рок за подношење пријава 

је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се 
подносе поштом или лично у секретаријату школе, на горе 
наведену адресу.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА

„ЕКО ЗВЕЗДИЦА“
Београд 

Ада Циганлија 5
тел. 011/3551-479

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: са децом узраста од 
шест месеци до три године – средње образовање, меди-
цинска сестра – васпитач; са децом узраста од две до три 
године – лице које има средње образовање – медицин-
ска сестра – васпитач и лице које има одговарајуће више 
образовање, односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне студије), на 
којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста – 
васпитач; са или без радног искуства.

Сарадник за превентивно-
здравствену заштиту

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: за послове неге и 
превентивне здравствене заштите – лице које има одгова-
рајуће средње образовање здравствене струке, у складу 
са законом; са и без радног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; биографију; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми или уверења о стеченој стручној спреми, не ста-
рије од једне године; извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена копија; уверење о држављанству, 
оригинал или оверена копија, не старија од шест месеци; 
уверење МУП-а да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, не старије од 6 месеци; ако кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском језику 
– уверење да је положио испит из српског језика са мето-
диком по програму одговарајуће високошколске установе. 
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. Непотпуне, неуредне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса на горенаведену адресу, поштом или лично, од 09 
до 4 часова. Све остале информације могу се добити на 
број телефона: 011/3551-479.

ВИСОКА ШКОЛА 
СТУКОВНИХ СТУДИЈА 
АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА

11000 Београд 
Делиградска 27/II
тел. 011/3650-137

Оглашава радна места за наставнике (виши предавач, 
предавач или професор струковних студија) за следеће 
уже стручне области: 

Менаџмент у спорту
Психологија

Физичка култура
УСЛОВИ: VIII или VII/2 степен стручне спреме, доктор 
наука или академски специјалиста или магистар. Сви 
кандидати морају испуњавати услове предвиђене чл. 73, 
74 и 75 Закона о високом образовању Републике Србије 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017). 
Потребно је основно знање рада на рачунару (MS Word, 
MS Excel, MS PowerPoint, Интернет). Пријаве слати на 
имејл: info@akademijafudbala.com. Контакт телефон: 
011/3650-137 од 10.00 до 16.00 часова. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 01.12.2021.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „Др ДРАГАН ХЕРЦОГ“

11000 Београд, Војводе Миленка 33
тел. 011/3065-188

Оглас објављен 10.11.2021. године у публикацији „Посло-
ви“ поништава се у целости.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
11000 Београд, Радослава Грујића 2

тел. 064/8981-144

Наставник српског језика и 
књижевности

Наставник историје
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар који се преузима са интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидат доставља потребну документацију на наведену 
адресу школе. Уз пријаву на конкурс кадидат је обаве-
зан да достави: 1) биографију; 2) оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме; 
3) уверење о држављанству Републике Србије, оверену 
фотокопију не старију од 6 месеци; 4) извод из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију не старију од 6 месе-
ци; 5) уверење о неосуђиваности издато од стране МУП 
Србије, не старије од 6 месеци. Доказ да кандидат има 
одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Поред услова за заснивање радног односа 
који су регулисани чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), потребна 
је врста и степен стручне спреме регулисани одредбама 
Правилника о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Службени гласник РС – Про-
светни гласник” број 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-
II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 
15/2020 и 1/2021). Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и преко телефона број: 
064/8981-144. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11030 Београд, Југословенска 4

тел. 011/6571-020

Наставник предметне наставе за 
српски језик и књижевност

Наставник предметне наставе за 
биологију и сродне предмете

са 60% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос ради може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: поседује одгова-
рајуће образовање стечено: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
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лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: 1) попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете; 2) уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 3) ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; 4) оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која 
могу засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита); 5) доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење МУП-а, не старије 
од 60 дана од дана објављивања конкурса); 6) извод из 
матичне књиге рођених (за кандидате који су променили 
презиме односно име после издавања дипломе), 7) доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (оригинал или оверена фото-
копија лекарског уверења) доставља се пре закључења 
уговора о раду; 8) доказ о знању језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Изабрани кандидат који 
нема положен испит за лиценцу може да обавља посло-
ве наставника најдуже две године од дана заснивања 
радног односа у установи. Одлуку о избору кандидата 
доноси Конкурсна комисија након обављеног разговор са 
кандидатима који испуњавају прописане услове и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве треба 
послати на адресу: Техничка школа у Београду – Желез-
нику, Југословенска 4, ПАК 172112. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара Техничке школе, 
на имејл-адресу: sekretar@tszeleznik.edu.rs и путем теле-
фона: 011/6571-020. 

ОШ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“
11000 Београд 

Салвадора Аљендеа 17
тел. 011/2784-581

Стручни сарадник – психолог
Наставник ликовне културе

са 75 радног времена
УСЛОВИ: Кандидати морају имати одговарајуће високо 
образовање, у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Сви кандидати треба да испуњавају све услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидат обавезно доставља сле-
деће доказе: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, са кратким биографским 
подацима и радном биографијом; 2. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (лица са звањем мастер: 
и за мастер и за основне академске студије); 3. уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или овере-
ну фотокопију, не старије од шест месеци); 4. уверење 
МУП-а о неосуђиваности сагласно члану 139 став 1 тачка 
3) ЗОСОВ (оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од шест месеци); 5. уверење/потврду суда да против кан-
дидата није покренута истрага или кривични поступак 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест 
месеци); 6. извод из матичне књиге рођених (на прописа-
ном обрасцу са холограмом, оригинал или оверену фото-
копију); 7. доказ о знању српског језика, уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образовање на срп-
ском језику, издат од одговарајуће високошколске уста-
нове. Све фотокопије које се подносе уз пријаву морају 
бити оверене. Пре закључења уговора о раду, изабрани 

кандидат је у обавези да поднесе доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
(лекарско уверење, оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од шест месеци). Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се под-
носе лично у секретаријату школе или обавезно препо-
рученом поштом на адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Конкурс за пријем у радни однос спроводи 
Конкурсна комисија коју ће директор именовати посеб-
ним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима. Решење о избору кандидата под-
носи се у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима.

ОШ „БАНОВИЋ СТАХИЊА“
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 15

Секретар школе
Опис послова: стара се о законитом раду установе, указује 
директору и органу управљања на неправилности у раду 
установе; обавља управне послове у установи; израђује 
опште и појединачне правне акте установе; обавља 
правне и друге послове за потребе установе; израђује 
уговоре које закључује установа; обавља правне посло-
ве у вези са статусним променама у установи; обавља 
правне послове у вези са уписом ученика; обавља правне 
послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финан-
сијском службом установе; пружа стручну помоћ у вези 
са избором органа управљања у установи; пружа стручну 
подршку и координира рад комисије за избор директора 
установе; обавезан је члан комисије за пријем кандидата 
по конкурсу; прати прописе и о томе информише запос-
лене; стручне и административно-техничке послове у 
вези са престанком радног односа, распоређивањем и 
другим променама статуса радника; вођење кадровске 
евиденције за раднике школе; води евиденцију о дос-
ељеним и одсељеним ученицима, као и о преводницима и 
извештајима о извршеном упису у вези с тим ученицима; 
обавља и друге послове по налогу директора школе, а у 
складу са Законом и Статутом школе.

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сход-
но одредбама члана 132 став 2 и 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/20). Уз 
пријавни формулар доставити: краћу биографију, доказ 
о стручној спреми – оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, држављанство РС (оригинал или 
оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), потврду/уверење о 
знању српског језика (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику) и уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Кан-
дидати у складу са чланом 154 став 2 попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет адреси Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА ЛАЗИЋ“

11406 Влашка
тел. 011/8201-378

Наставник математике
за 89% радног времена

Наставник француског језика
на одређено време,  

за 44,44% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 10/19) и услове прописане 
Правилником Министарства просвете о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Кандидати достављају следећу документацију: 1. 
одштампан попуњен пријавни формулар (који могу преу-
зети са званичне интернет странице Министарства про-
свете), 2. кратку биографију, 3. оверену копију дипломе 
о одговарајућем образовању, 4. оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), 5. потврду о неосуђиваности пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривична дела из групе кри-

вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Потврду о неосуђиваности 
издаје МУП.

ОСТАЛО: Кандидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адре-
су школе: ОШ „Бора Лазић“, 11406 Влашка, са назнаком: 
„За конкурс“.

ОШ „ПАВЛЕ САВИЋ“
11000 Београд, Косте Нађа 25

тел. 011/3045-311, 011/3433-387
011/3430-358

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник ликовне културе
Наставник историје

са 80% радног времена

Наставник информатике
Наставник хемије

Домар
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају све законом 
утврђене услове за заснивање радног односа сагласно 
члану 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. зако-
ни 10/19 и 6/20): 1. да имају одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања 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 од 15.8.2019); 2 да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати за радно место домара треба да 
испуњавају опште услове конкурса под 2, 3, 4 и 5, док под 
тачком 1 кандидат треба да има стечено образовање стру-
чне школе II, III или IV степена. Кандидат који испуњава 
услове дужан је да се подвргне провери психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима на позив школе, 
а коју врши надлежна служба запошљавања.

ОСТАЛО: Пријаве на оглас достављати поштом или лич-
но, у затвореним ковертама, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа, са назнаком „За конкурс“. Уз пријаву 
доставити: попуњен пријавни формулар који се може 
наћи на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, биографију, диплому као 
доказ о стручној спреми, доказ о држављанству, уверење 
надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, доказ да зна српски језик 
уколико диплома није стечена на том језику. Лекарско 
уверење којим се доказује психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду са изабраним кандида-
том. Сва документа могу бити достављена и у неовереним 
копијама, али не смеју бити старија од 6 месеци. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ

МИТРАЉЕТА“
11273 Батајница

Далматинске загоре 94

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање, 
прописано чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
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образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 
и 17/2021); 2. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није прав-
носнажном судском пресудом осуђивано за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. знање српског језика.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, који у штампаној 
форми доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар 
доставити: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, 2. уверење о држављанству, 
оригинал или оверена фотокопија, 3. извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија, 4. уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном судском 
пресудом за кривична дела из тачке 3 услова конкурса 
(оригинал, не старије од 6 месеци), 5. радну биографију. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подно-
си само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о 
раду. Доказ о знању српског језика достављају само кан-
дидати који одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику. Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пре-
бивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са документима 
којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Канди-
дати који не буду изабрани документацију могу преузети 
сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова, у секрета-
ријату школе. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе на телефоне: 011/7870-080 
и 011/7870-329.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

11000 Београд, Ресавска 61

Наставник географије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, високо образовање 
за наставника географије у основној школи, и то: 1. на 
студијама другог степена – мастер академске или 2. на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, све у складу са чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уз пријаву са биографијом 
треба поднети оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), доказ о неосуђиваности кандидата за кривич-
на дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања којЕ издаје 
МУП, уверење суда да против кандидата није покренута 
истрага и пријавни формулар који се преузима на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Доказ који се односи на 
способност за рад са ученицима (лекарско уверење) под-
носи се приликом пријема у радни однос. Сва докумен-
та се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и преко телефона: 011/3612-545. Пријаве на 
оглас и потребну документацију, заједно са пријавним 
формуларом, слати на наведену адресу школе или доне-
ти лично у секретаријат школе, радним даном од 09.00 
до 12.00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8

Лабораторијски техничар
на одређено време до 6 месеци, 

Институт за патологију

Лабораторијски техничар
на одређено време до 6 месеци, 
Институт за микробиологију и 

имунологију
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, 
лабораторијски смер; стручни испит, лиценца; искуство 
на овим пословима.

Чистачица – перач  
лабораторијског посуђа

на одређено време до 6 месеци, 
Институт за медицинску  
и клиничку биохемију

2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Стручнотехнички сарадник
на одређено време до 6 месеци,  
у Служби за интегрисане студије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети биографију и копије докуме-
ната као доказе о испуњености услова. Пријаве се подно-
се писарници Факултета.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
11000 Београд, Маријане Грегоран 62 

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: дипломирани економиста за рачуноводстве-
но-финансијске послове.

Наставник разредне наставе
Секретар

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, према прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005; 2) да испуњава услове 
прописане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; 3) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 5) уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак код надлежног суда; 6) да има 
држављанство Републике Србије; 7) да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) пријаву на кон-
курс са основним биографским подацима (својеручно пот-
писану), 2) одштампан и попуњен пријавни формулар преу-
зет са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту”, на 
адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, 3) оверену фотокопију 
дипломе или уверења о дипломирању, 4) оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству, 5) оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, 6) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђива-
ности за горе наведена кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна поли-
цијска управа (не старије од 6 месеци), 7) уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак које издаје 
надлежни суд (не старије од 6 месеци), 8) доказ о позна-

вању 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 високош-
колске установе надлежне за издавање таквих докумена-
та, оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које се 
подносе морају бити оверене од стране надлежног органа, 
у супротном неће се узети у разматрање, као ни непотпу-
не и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о здрав-
ственој способности, не старије од шест месеци. Пријаве са 
потребном документацијом доставити лично или поштом, 
на горе наведену адресу школе, са назнаком „Пријава на 
конкурс“. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТОЈКОВИЋ“
Умчари, 29. новембра 11

Секретaр
на одређено време до повратка са 

боловања запослене (замена запослене 
за време спречености за рад због 

одржавања трудноће, породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
законом, и то: образовање из области правних наука – 
завршене студије другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), односно образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године по пропису који 
је уређивао високошколско образовање до 10. септембра 
2005; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићени међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Ребулике Србије. Потребна докумен-
тација: кратка биографија / ЦВ; оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом образовању, копија / очитана лична карта; 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, лекарско уверење; уверење о некажњавању, уверење 
да лице није осуђивано. Рок за пријављивање је 7 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети разматрање. Пријаве треба послати 
на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон: 011/8541-213.

Наставник математике
на одређено време до повратка 
запослене са боловања (замена 
запослене за време спречености  
за рад због одржавања трудноће, 
породиљског одсуства одсуства и 

одсуства ради неге детета)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не законом и то: образовање из области предвиђене у 
Правилнику („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017); школа прихвата и студента апсолвента 
са Правилником предвиђених факултета; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићени међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Ребулике Србије. Потребна доку-
ментација: кратка биографија / ЦВ; оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању, копија / очитана лична 
карта; уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, лекарско уверење; уверење о некажњавању, 
уверење да лице није осуђивано. Рок за пријављивање је 
7 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети разматрање. Пријаве 
треба послати на горенаведнеу адресу. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на тел. 011/8541-213.

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“
Калуђерица, Драгољуба Стојановића 11д

тел. 011/3415-838

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чл. 
24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 
1 тачке 1)–5), чланом 140 став 1 и 2, чланом 142 став 1 
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 
6/20): 1) има одговарајуће образовање према одредба-
ма Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,3/2021 и 4/2021); 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 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 став 1 – 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио струч-
ни 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 чла-
на 142 став 1 обавезан је да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу: Услови из тачке 1 
доказују се приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Докази о испуњености услова из тача-
ка 1), 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО:Уз одштампан и читко попуњен пријавни фор-
мулар који се може преузети на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос у 
установама образовања и васпитања), доставити: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (не старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за претходно наведена кривична дела (оригинал или ове-
рена фотокопија уверења из казнене евиденције МУП-а, 
надлежне полицијске управе, не старије од 6 месеци), 
доказ о познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору кандидата конкур-
сна комисија врши ужи избор кандидата, који се у року од 
8 дана од дана истека рока за подношење пријава упућују 
на претходну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова за пријем у радни однос достављају се на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА „КНЕЗ ЛАЗАР“
11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27а

Наставник информатике и 
рачунарства

са 70% радног времена
УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена стручне спреме 
према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, кандидат 
треба да испуњава и услове предвиђене чл. 139 и 140 

Закона о основама система образовања и васпитања: 1. 
поседовање одговарајућег образовања; 2. поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 3. извршена психолошка процена 
способности за рад са децом и ученицима; 4. поседо-
вање држављанства Републике Србије; 5. знање српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; 6. неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, као 
и непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом достављају школи. Уз пријавни форму-
лар кандидати достављају следећу документацију: уве-
рење о држављанству (оргинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверену 
фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; потврду или уверење високошколске уста-
нове о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стеченом на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова или доказ о положеним испитима из педаго-
гије и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оргинал 
или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања, уверење из казнене евиден-
ције МУП-а и суда, не старије од 6 месеци (оргинал или 
оверену фотокопију). Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити лич-
но или путем препоручене поште (не имејлом) на адресу 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на телефон: 011/8122-251.

ОШ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“
11250 Београд, Милана Мијалковића 11

тел. 011/2571-757

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена

Наставник разредне наставе
Шеф рачуноводства дипл. 

економиста
Домар – мајстор одржавања

Педагог
са 50% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана, до престанка 
дужности запосленог распоређеног  
на послове помоћника директора

УСЛОВИ: Кандидати конкуришу са одговарајућом струч-
ном спремом и треба да испуњавају све услове за пријем 
у радни однос из чл. 139 ст. Закона о основама система 
образовања и васпитања, Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи. У поступку одлучивања о избору кандидата врши 
се претходна провера психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака, на коју се упућују кандидати који су изабрани у 
ужи избор. Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Рапублике Србије. Уз одштампани 
пријавни формулар кандидат обавезно подноси доказе да 
испуњава услове за рад, у складу са чланом 139 Закона о 
основима система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), и то да 
има: 1. одговарајуће образовање; 2. психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (под-

носи се пре закључења уговора о раду); 3. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 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 кривично дело при-
мање мита и давање мита и друга кривична дела против 
полне слободе, правног саобраћаја, човечности, без обзира 
на изречену кривичну санкцију (уверење из МУП-а и суда); 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик – образовно-васпитни рад се остварује на српском 
језику; 6. извод из матичне књиге рођених. Лекарско уве-
рење се подноси пре закључења уговора о раду. Докумен-
та се подносе у оригиналу или овереној фотокопији, и не 
старија од 6 месеци. Посебни услови за радно место домар 
– мајстор одржавања: средње образовање, трећи или чет-
врти степен – занимања: столар, бравар, водоинсталатер, 
машинске и електро струке које има способност одржавања 
електроинсталација у исправном стању; положен испит за 
рад са судовима под притиском и ППЗ-а; радно искуство 
најмање 3 месеца на радном месту домара у школи или 
сличним пословима. Решење о избору кандидата доноси 
се у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Пријавни формулар са биографијом и конкур-
сом траженим доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити лично или поштом на наведену адресу школе, 
са назнаком “За конкурс за радни однос”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, одбацују 
се. Достављени подаци обрађиваће се у складу са Законом 
о заштити података о личности у сврху обраде података у 
конкурсном поступку. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, на телефон: 011/2571-757.

ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ“
11000 Београд

Др Милутина Ивковића 4
тел. 011/2647-742

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да кандидат поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете; доказ о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица 
која могу засновати радни однос без положеног одгова-
рајућег испита); доказ о знању језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Пријаве треба послати на 
горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара и путем телефона: 011/2647-742.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ГРАФИЧКО-МЕДИЈСКА ШКОЛА
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 19

тел. 011/2696-931

Наставник практичне наставе из 
области графичке припреме
Наставник енглеског језика

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања: да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Хемија, неметали и графичар-
ство, односно Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
се доставља пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс кандидати поред биографије треба да приложе (у 
оригиналу или оверене копије): дипломе о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, доказ о неосуђиваности (уверење из евиденције 
МУП-а да није осуђиван за наведена кривична дела, не 
старије од 6 месеци, и уверење из суда да није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора, не старије од 6 месеци). У поступку одлучивања 
о избору наставника комисија врши избор кандидата које 
упућује на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступака. 
Лекарско уверење као доказ доставља кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на 
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“

11000 Београд, Ватрослава Јагића 5
тел. 011/2452-561

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи, са одељењским 

старешинством – наставник клавира
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19 27/18 – др. закони и 6/20); степен и врста 
образовања морају бити у складу са чланом 2 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, број 18/2013, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20). Канди-
дат мора: 1) да има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 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.

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Уз попуњен 
пријавни формулар, поред радне биографије, кандидати, 
у оригиналу или овереној фотокопији, прилажу: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању, са исправом коју 
издаје високошколска установа, а којом кандидат доказује 
да је стекао образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина сагласно члану 142 Закона о 
основном образовању и васпитању; доказ о неосуђива-
ности за кривична дела и о непостојању дискримина-
торног понашања сагласно члану 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ 
(извод из казнене евиденције МУП-а Републике Србије, не 
старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о знању српског језика за кандидате 
који на српском језику нису стекли одговарајуће образо-
вање. Пре закључења уговора о раду, кандидати подносе 
и доказ о испуњености услова из члана 139 ст. 1 тач. 2 
Закона о основама система образовања и васпитања (да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима). Рок за подношење пријава је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и непра-
вовремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се под-
носе у Секретаријату школе, радним даном од 10 до 12 
часова или се шаљу поштом, обавезно са повратницом, 
уз назнаку „За конкурс”.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи, са одељењским 

старешинством – наставник клавира
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. зако-
ни, 10/19 27/18 – др. закони и 6/20); степен и врста обра-
зовања за радно место морају бити у складу са чланом 2 
Правилника о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник“, број 18/2013, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 
18/20). Кандидат мора: 1) да има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и вапитања; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Уз попуњен 
пријавни формулар, поред радне биографије, кандидати, 
у оригиналу или овереној фотокопији, прилажу: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању, са исправом коју 
издаје високошколска установа, а којом кандидат доказује 
да је стекао образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина сагласно члану 142 Закона о 
основном образовању и васпитању; доказ о неосуђива-
ности за кривична дела и о непостојању дискриминатор-
ног понашања сагласно члану 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ-а 
(извод из казнене евиденције МУП-а Републике Србије, не 
старији од 6 месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о знању српског језика за кандидате 
који на српском језику нису стекли одговарајуће образо-
вање. Пре закључења уговора о раду, кандидати подносе 
и доказ о испуњености услова из члана 139 ст. 1 тач. 2 
Закона о основама система образовања и васпитања (да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима). Рок за подношење пријава је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и непра-
вовремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се под-
носе у Секретаријату школе, радним даном од 10 до 12 
часова или се шаљу поштом – обавезно са повратницом, 
уз назнаку „За конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА 
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ 
МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ 

И ФИНАНСИЈЕ
11158 Београд, Јеврејска 24

тел. 011/2643-390

Наставник за ужу научну област 
Општи менаџмент

на неодређено или одређено време  
од 5 година

3 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Производно-услужни менаџмент
на неодређено или одређено време  

од 5 година 
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Економија и финансирање

на неодређено или одређено време  
од 5 година 

3 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Пословна и међународна економија

на неодређено или одређено време  
од 5 година 

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Право

на неодређено или одређено време  
од 5 година 

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Примењена математика

на неодређено или одређено време  
од 5 година 

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Информатика

на неодређено или одређено време  
од 5 година 

4 извршиоца
УСЛОВИ: услови за избор наставника прописани су Зако-
ном о високом образовању, Статутом и општим актима 
Факултета за примењени менаџмент, економију и финан-
сије. Пријаве са биографијама и доказима о испуњености 
услова (оверене копије диплома, списак научних и струч-
них радова и др.), достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОШ „СКАДАРЛИЈА”
11000 Београд, Француска 26

тел. 011/7247-445

Педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2007, 27/2018 – др. закон и 
10/2019): одговарајуће образовање у складу са Законом 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник” бр. 11/12, 15/2013, 2/2016...11/19, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 
17/2021): професор педагогије, дипломирани педагог – 
општи смер или смер школске педагогије, дипломирани 
школски педагог – психолог, дипломирани педагог, мас-
тер педагог; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са ученицима; да није лице осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
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човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2007, 27/2018 – др. закон и 
10/2019): одговарајуће образовање у складу са Законом и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – 
Просветни гласник“, бр. 11/19): професор разредне наста-
ве, професор 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; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
ученицима; да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

Сервирка
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2007, 27/2018 – др. закон и 
10/2019) и да има: одговарајуће образовање у складу са 
Законом и Правилником о организацији и систематизацији 
радних места у ОШ „Скадарлија“ у Београду, бр. 90/18 
од 20.03.2018. године – средња угоститељска школа, 
средња пољопривредна школа прехрамбеног смера или 
средња школа другог профила и радно искуство на тим 
пословима у трајању од годину дана; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са ученицима; да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2007, 27/2018 – др. закон 
и 10/2019): одговарајуће образовање: завршена основна 
школа; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са ученицима; да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; потписана пријава са биографијом; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, 
односно уверења, ако диплома није издата; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству, не старије од шест месеци; уверење о неосуђива-
ности за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система обраовања и васпитања, не старије од 
шест месеци; доказ о познавању језика на коме се изводи 

образовно-васпитни рад са децом и ученицима. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (лекарско уверење) прибавља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Тестирање канди-
дата, који уђу у ужи избор, у погледу психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима организује шко-
ла код Националне службе за запошљавање. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази у оригиналу или фотокопији, овереној код надлеж-
ног органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс се 
подносе у у затвореним ковертама, са назнаком „За кон-
курс”, поштом на на адресу школе. Информације на тел. 
011/7247-445.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“

11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

Наставник предметне наставе 
електротехничке групе предмета

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање 
у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и чл. 3 тачка 4) Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Електротехника („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник“, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018 
и 2/2020 од 09.04.2020. године), и то: дипломирани 
инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; 
дипломирани електротехнички инжењер, смер електрон-
ски; дипломирани инжењер електронике, сви смерови 
осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер 
рачунарства; дипломирани инжењер електротехнике и 
рачунарства, смер електроника и телекомуникације; мас-
тер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно 
завршене основне академске студије у области електро-
технике и рачунарства, на свим студијским програмима 
осим из области енергетике; мастер инжењер електро-
технике и рачунарства, студијски програм рачунарске 
комуникације и претходно завршене основне академ-
ске студије у области електротехнике и рачунарства, на 
студијском програму рачунарске мреже и комуникације; 
дипломирани инжењер мехатронике – мастер; дипломира-
ни инжењер електротехнике и рачунарства; дипломирани 
инжењер индустријске информатике.

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће обра-
зовање 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, 27/2018 – др. закон 
и 6/2020) и звање сходно Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 – испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
14/2020, 15/2020 и 1/2021) за стручног сарадника – психо-
лога и то: професор психологије; дипломирани психолог; 
дипломирани школски психолог – педагог; дипломирани 
психолог, смер школско-клинички; дипломирани психолог 
– мастер; мастер психолог (за последња два звања лице 
мора имати најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких 
предмета; испуњеност ових услова доказује се потврдом 
издатом од стране матичне високошколске установе).

Радник за одржавање хигијене  
– чистачица

УСЛОВИ: завршена основна школа и да кандидат испуња-
ва услове прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања.

ОСТАЛО: На конкурс се могу пријавити кандидати који 
испуњавају следеће услове: да поседују 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, 27/2018 – др. закон 
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада Електротехника 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број 8/15, 11/16, 
13/16, 2/17, 8/17, 4/18, 13/18 и 2/20) – за послове под 
редним бројем 1; Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – 
испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 
15/2020 и 1/2021) – за послове под редним бројем 2 и 
Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва у Електротехничкој школи „Стари град“ (дел. број 

774, 27.08.2019) – за послове под редним бројем. Кан-
дидати треба да имају и: психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Благовременом 
пријавом се сматра пријава поднета у року од осам дана 
од дана објављивања конкурса. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ о неосуђиваности за кривична дела и о непо-
стојању дискриминаторног понашања из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (извод из казнене евиденције МУП-а Републике 
Србије, не старији од шест месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ одгова-
рајуће високошколске установе о познавању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику (ориги-
нал или оверена фотокопија) и кратку радну биографију. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, из члана 139 
став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, доставља се пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор, избор се врши у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања. У поступку одлучивања о 
избору кандидата, кандидати изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве доставити Секретаријату Електротехничке школе 
„Стари град“, 11000 Београд, Високог Стевана 37, лично 
или путем поште. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
„БРАНКО ЖЕЖЕЉ”

11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2411-472

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће 
образовање – основно образовање: 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик – образовно-васпитни рад 
се остварује на српском језику. Докази о испуњености 
услова који се достављају уз пријавни формулар: 1. ори-
гинал или оверена копија дипломе о стеченом образо-
вању (не старија од 6 месеци); 2. уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 
6 месеци); 3. уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месе-
ци); 4. доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља само онај кандидат који 
одговарајуће високо образовање није стекао на српском 
језику. Услов под бројем 2 – да запослени поседује пси-
хичку способност за рад, проверава се тако што се кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
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упућују на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Доказ који се односи на физичку и здравствену 
способност кандидата доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријавни формулар и документацију кан-
дидати достављају и кратку биографију са контакт пода-
цима. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар 
(навести радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.
rs). Пријавни формулар и потребну документацију треба 
послати на адресу школе или предати лично у просторија-
ма школе, у затвореној коверти са назнаком “За конкурсну 
комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
Београд, Данила Илића 1

тел. 011/2764-558

Професор физике
са 50% радног времена

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време, на период  
дужи од 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање предвиђено чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања, сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; или на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, а у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 
држављанство РС.

ОСТАЛО: Од документације обавезно приложити: 1. 
одштампан и попуњен пријавни формулар који се може 
преузети на званичној страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; 2. радну биографију, 
са назначеном адресом и бројем телефона; 3. доказ о 
стручној спреми – оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању (уколико је кандидат 
стекао високо образовање на студијама другог степена, 
доставља оврену фотокопију дипломе другог степена и 
оверену фотокопију дипломе основних академских сту-
дија); 4. уверење о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, које издаје МУП, не старије од шест 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); 5. извод из 
матичне књиге рођених, не старији од шест месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија); 6. уверење о држављан-
ству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); 7. уколико диплома није издата на српском 
језику, као доказ да зна српски језик кандидат прилаже 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, у оригиналу или 
овереној фотокопији. Пријаве са документацијом подно-
се се лично или поштом, на адресу школе, у затвореној 
коверти, са назнаком „За конкурс”, а ближе информације 
могу се добити у секретаријату школе (број телефона: 
011/2764-558), од 9 до 13 часова. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати који 

буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Доказ који 
се односи на способност за рад са децом (лекарско уве-
рење) подноси се приликом пријема у радни однос. Сви 
подаци кандидата биће коришћени искључиво за потребе 
конкурса, а све у складу са Законом о заштити података 
о личности.

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА 
ОСНОВНА ШКОЛА

11500 Обреновац
Милоша Обреновића 169

тел. 011/8720-049

Наставник српског језика
са 95% радног времена

Наставник српског језика
са 90% радног времена

Наставник технике и технологије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама дру-
гог степена – мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, а све предвиђено чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања.

Помоћни радник – чистачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршено основно 
образовање.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се попуњен и 
одштампан преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у недељном листу „Послови“: 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању – образовање наставника, васпитача и стручних 
сарадника из чл. 140 и 142 ЗОСОВ-а; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са ученицима – лекарско 
уверење подноси само изабрани кандидат пре потписи-
вања уговора о раду; држављанство Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (уверење не сме бити старије од 
дана објављивања конкурса), уверење основног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак (уве-
рење не сме бити старије од дана објављивања конкурса). 
Тестирање кандидата који су ушли у ужи избор у погледу 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
ученицима организује школа код НСЗ, по истеку рока за 
пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Документацију донети лично или посла-
ти на горенаведену адресу. Ближе информације на тел. 
011/8720-049.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ КРСТИЋ”

11147 Београд – Жарково
Живка Настића Бабе 12

тел. 011/2512-217

Наставник разредне наставе
Наставник технике и технологије

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова

Наставник математике
на одређено време ради замене 

директора школе до истека мандата

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са одржавања трудноће, 
односно породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

2 извршиоца

Наставник биологије
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати за радна места 1, 2, 4, 5 и 6 тре-
ба да испуњавају услове предвиђене чланом 139 став 1 
тачке 1), 2), 3), 4) и 5) и чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. Закони, 10/19 и 6/20) 
и посебне услове из Правилника о организацији рада и 
систематизацији радних места у ОШ „Ђорђе Крстић“ у 
Београду: 1. да имају одговарајуће образовање из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања: високо образовање за наставника основне 
школе, за педагога и психолога, на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијана у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета, 2. да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик 
– језик на којем се остварује васпитно-образовни рад.

Кандидати за радна места 1, 2, 4, 5 и 6 уз пријаву на 
конкурс треба да доставе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању и оверену фотоко-
пију додатка дипломи (оверене фотокопије не старије од 
6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе да лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци); доказ о знању српског језика (подносе само кан-
дидати који су стекли одговарајуће образовање на другом 
језику); радну биографију; одштампан попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет старнице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју ће извр-
шити Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке 
о избору. Кандидат који буде изабран, дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима – лекарско уверење не старије од 6 месеци.

Услови за кандидате за радно места под бројем 3: канди-
дати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 139 
став 1 тачке 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) и посебне усло-
ве из Правилника о организацији рада и систематизацији 
радних места у ОШ „Ђорђе Крстић“ у Београду: 1. да имају 
одговарајуће образовање – високо образовање стечено: 
1) на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године – стечено звање дипломира-
ни економиста, односно специјалиста струковни еконо-
миста; 2) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
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академске студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године – стечено 
звање мастер економиста, струковни мастер економис-
та и специјалиста економиста; 3) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године – стечено звање дипломирани економиста; 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да нису кажњавани за кривична 
дела која их чине неподобним за обављање послова из 
области рачуноводства; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик; 6. да имају знање 
рада на рачунару.

Кандидати за радно место под бројем 3 уз пријаву на 
конкурс треба да доставе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању (оверена фото-
копија, не старија од 6 месеци); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања и да није кажњавано за кривична дела која га 
чине неподобним за обављање послова из области рачу-
новодства (не старије од 6 месеци); радну биографију; 
одштампан попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет старнице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; кандидат који буде изабран дужан је да 
пре закључења уговора о раду достави уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима – лекарско уверење не старије од 6 месеци.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаву на конкурс са адресом и бројем телефона канди-
дата и потребном документацијом, доставити поштом на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс“ или лич-
но, у Секретаријату школе, сваког радног дана од 08.00 
до 14.00 часова, у року од 8 дана од објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија ће 
одбацити.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”

11070 Нови Београд, Добановачка 2а
тел. 011/2154-975

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају законом 
утврђене услове за заснивање радног односа сагласно 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
из економских наука у складу са чл. 140 ст. 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставити: оверену 
копију дипломе о одговарајућем образовању, оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
копију доказа о неосуђиваности правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 

слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандида-
та није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе и доноси решење о избору кандидата у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима кандидат прибавља пре 
закључења уговора о раду.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„ЗЕМУН“

11080 Земун, Наде Димић 4

Педагог
са 75% радног времена

Наставник предметне наставе 
електротехничке групе предмета

УСЛОВИ: Кандидат за пријем у радни однос мора испуња-
вати услове прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020): 
1) да има одговарајуће образовање, услови прописани 
чланом 140 стaв 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања – за педагога и услови прописани 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени гласник РС 
– Просветни гласник“, број 8/2015, 11/2016, 13/2016 – 
исп., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 
15/2020 и 1/2021) – за наставника предметне наставе 
електротехничке групе предмета и услови прописани 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Електротехника („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 4/2018, 
13/2018 и 2/2020, 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик. Докази о испуњености услова из става 2 тачка 1), 
3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 2 тачка 2) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС, а потребну докумантацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Потпуном пријавом сматра се пријава са кратком 
биографијом уз коју се прилажу: 1) доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству или извод из 
држављанства), 2) извод из матичне књиге рођених 3) 
доказ о стеченом образовању, 4) уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренута истрага 5) доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања, не старије од 6 месеци; 6) доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику, пошто се сматра да они познају језик на којем се 
изводи образовно-васпитни рад). Све фотокопије доку-
мената морају бити оверене од стране нотара – јавног 
бележника. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене пријаве, као и прија-
ве са непотпуном и од стране јавног бележника неовер-
ном документацијом неће бити узете у разматрање. Кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких способности. Про-
веру психофизичких способности врши надлежна служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступака. 
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу можете добити од 
секретара школе, тел. 2618-155.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„БРАНКО ЖЕЖЕЉ“

11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2411-472

Наставник српског језика и 
књижевности

са 66,67% радног времена
УСЛОВИ: Неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће 
високо образовање сходно члану 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Службени гласник РС – 
Просветни гласник“, број 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 
13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
14/2020, 15/2020 и 1/2021) и чланом 140 ЗОСОВ стече-
но: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 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 – образовно-васпитни рад се остварује на српском 
језику. Докази о испуњености услова који се достављају 
уз пријавни формулар: 1. оригинал или оверена копија 
дипломе о стеченом образовању (не старија од 6 месе-
ци); 2. уверење да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (не старије од 6 месеци); 3. уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци); 4. доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (дос-
тавља само онај кандидат који одговарајуће високо обра-
зовање није стекао на српском језику). Услов под бројем 
2 – да запослени поседује психичку способност за рад – 
проверава се тако што се кандидати који буду изабрани у 
ужи избор у року од 8 дана упућују на психолошку 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 закључења уговора о раду. Уз пријавни формулар 
и документацију кандидати достављају и кратку биогра-
фију са контакт подацима. Кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар (навести радно место на које се кон-
курише) који се може наћи на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на адресу школе или пре-
дати лично у просторијама школе, у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурсну комисију“. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „СТАНКО МАРИЋ“
11277 Угриновци, Учитеља Цвеје 5

Наставник предметне наставе  
– математика 

Наставник предметне наставе  
– ликовна култура

Наставник предметне наставе  
– српски језик

са 83% 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 („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) треба да 
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испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 
1 тачке 1)–5) Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 – др. закон 
10/19 и 6/20), а то су: 1. одговарајуће образовање и то: 
А) да има одговарајуће високо образовање стечено: а) 
на студијама другог степена (мастер академске, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, као и да има одговарајући степен и врсту 
образовања прописану Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 9/2020, 
3/2021 и 4/2021) за рад на радном месту на које конкури-
ше, Б) у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидати који конку-
ришу на наведена радна места обавезни су да имају обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест 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 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 године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу; 2. психичка, физичка и здравствена спо-
собност 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 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство Републике 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 одштампан и читко попуњен пријавни форму-
лар који се може преузети на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос у уста-
новама образовања и васпитања) и радном биографијом 
(ЦВ), доставити: 1. оверен препис / оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. ори-
гинал / оверену фотокопију уверења надлежне служ-
бе Министарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 3. 
оригинал / оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 4. оригинал / оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 
месеци); 5. доказ о знању српског језика (језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад) доставља само кан-
дидат који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику. 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. Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос, врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља 
разговор са кандидатима и доноси решење о избору кан-
дидата. Пријаве на конкурс са контакт подацима и дока-
зима о испуњености услова за пријем у радни однос дос-
тављају се у затвореној коверти, лично или путем поште 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за рад-
но место ______ (навести радно место за које се канди-
дат пријављује)”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, 
као ни фотокопије докумената које нису оверена од стра-
не надлежног органа. Сви кандидати ће бити писменим 
путем обавештени о избору кандидата у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања. Кан-
дидати који не буду изабрани, документацију приложену 
уз пријаву могу преузети лично у секретаријату школе 

одмах по коначности решења о избору кандидата по рас-
писаном конкурсу. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе, радним даном 
од 9.00 до 13.00 часова, лично или преко телефона: 
011/8409-308, као и путем имејла: stankomaric@gmail.com.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“БРАНКО ЖЕЖЕЉ”

11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2411-472

Наставник грађевинске групе 
предмета

УСЛОВИ: Неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће 
високо образовање сходно члану 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Геодезија и грађевинарство („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015, 10/2019 и 
2/2020) и чланом 140 ЗОСОВ-а стечено: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна српски језик – образовно-васпитни 
рад се остварује на српском језику. Докази о испуњености 
услова који се достављају уз пријавни формулар: 1. ори-
гинал или оверена копија дипломе о стеченом образо-
вању (не старија од 6 месеци); 2. уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 
6 месеци); 3. уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месе-
ци); 4. доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља само онај кандидат који 
одговарајуће високо образовање није стекао на српском 
језику. Услов под бројем 2, да запослени поседује пси-
хичку способност за рад, проверава се тако што се кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Доказ који се односи на физичку и здравствену 
способност кандидата доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Уз пријавни формулар и документацију кан-
дидати достављају и кратку биографију са контакт пода-
цима. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар 
(навести радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.
rs). Пријавни формулар и потребну документацију треба 
послати на адресу школе или предати лично у просторије 
школе, у затвореној коверти са назнаком: „За конкурсну 
комисију“. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”

Јунковац

Наставник енглеског језика
Стручни сарадник – педагог
Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, тј. 
до истека мандата директора школе

УСЛОВИ: поред услова у погледу стручне спреме према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, сви кандидати 
треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
то: 1. стечено одговарајуће образовање за наставника и 
стручног сарадника у основној школи: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: 1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 3) или 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
као и непостојање дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом достављају школи. Уз пријавни фор-
мулар кандидати достављају следећу документацију: 1. 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању (кандидати са звањем мастер достављају 
и оверену диплому основних студија); 2. доказ о неос-
уђиваности правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловнa казнa затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и 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 
(уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 
6 месеци); 3. доказ да против кандидата није покренут 
кривични поступак за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (потврда / уверење из надлежног суда, оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); 4. 
уверење о држављанству Републике Србије, не старије 
од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); 5. 
доказ о знању српског језика достављају само кандида-
ти који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику; 6. CV (биографија кандидата). Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене споспобности за рад са 
децом и ученицима. Конурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва конкурса се предају непосредно у секретаријату школе, 
сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова или поштом 
на адресу школе: Основна школа „Слободан Пенезић 
Крцун“, Трг ослобођења 1, 11562 Јунковац. Пријаве се 
предају у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс 
за пријем у радни однос на радно место__________“. 
Конкурс ће спровести конкурсна комисија, која ће бити 
именована посебним решењем, на основу члана 154 став 
3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд

Омладинских бригада 25
тел. 011/2163-532

Наставник историје
са 55% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама, стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2. да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 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. Уз 
пријавни формулар који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја кан-
дидати достављају потребну документацију: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству. оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, оверену фотокопију додатка дипломе уколико се уз 
диплому издаје додатак по посебним прописима, доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију – уверење МУП-а, доказ да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање – потврда Повереника за заштиту 
равноправности, доказ о познавању језика на којем се 
изводи образовно – васпитни рад (уколико кандидат није 
стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе). Сви наведени докази саставни су део 
пријаве за конкурс, морају бити оверени и не могу бити 
старији од шест месеци. Достављени подаци обрађиваће 
се у складу са Законом о заштити података о личности у 
сврху обраде података у конкурсном поступку. Кандида-
ти 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 запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. Доказ 
да има одговарајућу психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава 
са документацијом се доставља у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у затвореној коверти са назнаком 
„Пријава на конкурс за наставника историје“, на адресу 
школе: Техничка школа „Нови Београд“, Омладинских бри-
гада 25, Нови Београд. Пријава се може доставити путем 
поште или предати лично у секретаријат школе (радним 
данима од 10 до 13 часова).

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НОВИ БЕОГРАД“ 
11070 Нови Београд

Омладинских бригада 25
тел. 011/2163-532

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020): 1. да има одговарајуће високо 
образовање за наставника средње стручне школе из под-
ручја рада Машинство и обрада метала, за педагога и пси-
холога, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице из става 1 тач-
ка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, 3. да има обуку и положен испит за директора 
установе; 4. да има наjмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговараjућег образовања; 5. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
6. да ниjе осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за коjе jе изречена безусловна казна затво-
ра у траjању од наjмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаjа и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкциjу, и за коjе ниjе, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
7. да има држављанство Републике Србиjе; 8. да зна срп-
ски jезик и jезик на коjем остваруjе образовно-васпит-
ни рад. Изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност. Директор се бира на период 
од четири године. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе у 2 (два) примерка: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију 
додатка дипломе уколико се уз диплому издаје додатак 
по посебним прописима; оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 
оверену фотокопију дозволе за рад односно лиценце за 
директора (уколико је поседује) – пријава ће се смат-
рати потпуном и уколико кандидат нема положен испит 
за директора установе, али је изабрани кандидат дужан 
да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); доказ о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење); доказ да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију – уверење МУП-а; доказ да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање – потврда Повереника за заштиту равноправности, 
уверење надлежног суда да се против њега не води суд-
ски поступак за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; доказ о дужини радног стажа 
у области образовања и васпитања, (потврда о најмање 
осам година радног стажа у области образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања), доказ 
о познавању језика на којем се изводи образовно – вас-

питни рад (уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику, у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе), 
доказ о резултату стручно-педагошког надозора о раду 
кандидата (извештај просветног саветника), уколико нема 
извештаја – потврда школе да није било стручно-педа-
гошког надзора, биографски подаци са прегледом кре-
тања у служби. Уколико се на конкурс пријави лице које 
је претходно обављало дужност директора установе, дуж-
но је да достави резултате стручно педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Сви наведени 
докази саставни су део пријаве за конкурс, морају бити 
оверени и не могу бити старији од шест месеци. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Министар просвете, науке 
и техноолошког развоја врши избор директора и доноси 
решење о његовом именовању у року од 30 дана од дана 
пријема документације, коју је доставио Школски одбор, 
о чему школа обавештава лица која су се пријавила на 
конкурс. Приjава на конкурс за избор директора, заjедно 
са потребном документациjом, доставља се, у затвореној 
коверти са назнаком „Пријава на конкурс за директора“ 
на адресу Техничке школе „Нови Београд“, Омладинских 
бригада 25, 11070 Нови Београд. Пријава се може доста-
вити путем поште или предати лично у секретаријат шко-
ле (радним данима од 10 до 13 часова)

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11276 Јаково, Бољевачка 2

1. Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони 10/2019 и 6/20) и то ако: има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20) 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник Републике Србије - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3 /2017, 13/18 
и 11/19 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021); 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Канидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи и то: кратку биографију (CV), oверену 
копију дипломе о одговарајућем образовању; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених издатог на про-
писаном обрасцу са холограмом, оригинал или оверену 
копију доказа о неосуђиваности правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање излостављање 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 (не старије од 6 месеци). Рок за достављање 
пријавног формулара са наведеном документацијом је 
осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
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са кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима кандидат 
прибавља пре закључења уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговременe пријаве неће се разматрати. Пријавни 
формулар са документацијом доставити на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс – наставник разредне наставе“. 
Сва обавештења се могу добити у секретаријату школе на 
телефон: 011/8416-439.

2. Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони 10/2019 и 6/20) и то ако: има одговарајуће обра-
зовање из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20) и то: 
први степен стручне спреме – основно образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на коме се остварује рад. Канидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи и то: 
кратку биографију (CV), oверену копију дипломе о одго-
варајућем образовању; оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених издатог на прописаном обрасцу са холо-
грамом, оригинал или оверену копију доказа о неосуђи-
ваности 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 излос-
тављање 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 међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 
6 месеци). Рок за достављање пријавног формулара са 
наведеном документацијом је осам дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са ученицима. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима кандидат прибавља пре закључења 
уговора о рад. Непотпуне и неблаговременe пријаве неће 
се разматрати. Пријавни формулар са документацијом 
доставити на адресу школе, са назнаком „За конкурс – 
чистачица“. Сва обавештења се могу добити у секрета-
ријату школе на телефон: 011/8416-439.

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“
Сурчин

11271 Београд, Војвођанска 448a
тел. 069/1515-600, 065/200-7878

Кувар
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање, IV/III степен 
стручне спреме, угоститељско-туристичка школа, смер: 
кулинарство. Поред општих услова за заснивање радног 
односа кандидати треба да испуњавају и услове прписане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 
10/2019), а то су: 1. одговарајуће образовање, 2. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом; 3. 

да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни 
део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријавни формулар на конкурс кандидат 
доставља: биографију (CV), доказ о одговарајућем обра-
зовању (оверену копију дипломе), уверење о неосуђива-
ности (оригинал, да није старије од 6 месециа), уверење о 
држављанству (оверена копија или оригинал, да није ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (ове-
рена копија или оригинал). Доказ о знању српског језика, 
достављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику. Доказ о здравственој спо-
собности доставља кандидат који буде изабран, непосред-
но пре закључивања уговора о раду. У поступку одлучи-
вања о избору сервирке конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима. Пси-
холошку процену способности врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве на конкурс могу се доставити путем 
поште или донети лично на горенаведену адресу, са наз-
наком „За конкурс за радно место _____ (навести радно 
место за које се кандидат пријављује)“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Документа се 
по окончању конкурса не враћају кандидатима.

Медицинска сестра – васпитач 
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање - медицинска 
школа, смер медицинска сестра - васпитач, одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена - основне струковне 
студије или специјалистичке струковне студије на којима 
је оспособљена за рад са децом јасленог узраста - вас-
питач. Поред општих услова за заснивање радног односа 
кандидати треба да испуњавају и услове прписане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 
10/2019), а то су: 1. одговарајуће образовање, 2. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом; 3. 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије, 5. да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су 
саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар на конкурс 
кандидат доставља: биографију (CV), доказ о одгова-
рајућем образовању (оверену копију дипломе), уверење 
о неосуђиваности (оригинал, да није старије од 6 месе-
циа), уверење о држављанству (оверена копија или ори-
гинал, да није старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (оверена копија или оригинал). Доказ о 
знању српског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку. Доказ о здравственој способности доставља кандидат 
који буде изабран, непосредно пре закључивања уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору сервирке кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на кон-
курс могу се доставити путем поште или донети лично на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за радно 
место _____ (навести радно место за које се кандидат 
пријављује)“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у обзир. Документа се по окончању конкур-
са не враћају кандидатима.

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“
Сурчин

11271 Београд, Војвођанска 448a
тел. 069/1515-600, 065/200-7878

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора установе треба да 
испуњава услове предвиђене чланом 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019 - даље 
Закон). Кандидат треба да: 1. има одговарајуће образо-
вање прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона за 
васпитача и стручног сарадника; 2. поседовање дозволе 
за рад (лиценце); 3. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4. има oбуку и 
пoлoжeн испит зa дирeктoрa устaнoвe (изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања на дуж-
ност); 5. има држављанство Републике Србије; 6. зна срп-
ског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 7. 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заш¬тићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 8. има 
најмање осам година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Дужнoст дирeктoрa устaнoвe мoжe 
дa oбaвљa и лицe кoje испуњава услове прописане чл. 139 
и кoje имa oдгoвaрajућe oбрaзoвaњe из члaнa 140 стaв 3. 
Зaкoнa зa вaспитaчa, дoзвoлу зa рaд, oбуку и пoлoжeн 
испит зa дирeктoрa устaнoвe и нajмaњe дeсeт гoдинa 
рaдa у прeдшкoлскoj устaнoви нa пoслoвимa вaспитaњa 
и oбрaзoвaњa, нaкoн стeчeнoг oдгoвaрajућeг oбрaзoвaњa. 
Докази о испуњености услова под 1), 2), 4), 5), 6), 7) и 8) 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 3) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз својеруч-
но потписану пријаву на конкурс кандидат доставља: ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (не старије од шест месеци); оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно лицен-
ци (не старије од шест месеци): оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту 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), потврду о радном стажу у 
области васпитања и образовања, након стеченог одго-
варајућег образовања; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци), оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 
оригинал или оверена фотокопија уверења (не старије од 
6 месеци) из надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; доказ о знању српског језика, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га 
поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања (само кан-
дидати који су претходно обављали дужност директора 
установе), лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (не 
старије од шест месеци), биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби и предлогом програма рада дирек-
тора установе. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Пријаве се 
достављају у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
директора“, препорученом пошиљком или лично на адре-
су установе: Предшколска установа „Дечији осмех“, Сур-
чин 11271, Војвођанска 448а. Сва потребна обавештења о 
конкурсу могу се добити на број телефона: 069/1515-600.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ВАСА ЧАРАПИЋ”

11223 Бели Поток, Авалска 48а
тел. 011/3906-988

Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи у Белом Потоку

2 извршиоца

Наставник француског језика
за рад у матичној школи у Белом Потоку

Стручни сарадник психолог
за рад у матичној школи у Белом Потоку

Наставник математике
са 67% радног времена, за рад у 
матичној школи у Белом Потоку

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: стечено одговарајуће 
високо образовање из члана 140 а у вези са чланом 
139 , став1, тачка 1) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр 88/17, 
27/2018 - др. Закон и 10/2019) и Правилником о степену 
и врсти стручне спреме 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); има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није осуђи-
ван 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 кри-
вична дела примања или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против правне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик на којем се остварује 
образовно васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете науке и технолошког развоја, а зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
документацију: оверену фото копију или оверени препис 
дипломе о одговарајућем високом образовању, оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу – дозволи за рад уколико кандидат има 
лиценцу; извод из матичне књиге рођених – оригинал или 
оверену фото копију; уверење из суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора, не старије од шест месе-
ци; уверење из казнене евиденције МУП-а да није осуђи-
ван правосножаном пресудом за наведена кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања, не старије од шест месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству Републике Србије оригинал или оверену фотокопију; 
знање српског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, уколико образовање није стечено на српском 
језику – доказ одговарајуће високошколске установе за 
издавање таквих докумената. Уз пријавни формулар и 
документацију кандидат доставља и биографске податке, 
односно радну биографију (ЦВ) тачну адресу пребива-
лишта и актуелни број фиксног или мобилног телефона.

Домар
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: стечено одговарајуће 
средње образовање и испуњене услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр 88/17, 27/2018 - др. Закон и 10/2019) 
односно: има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања 
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против правне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик на којем се остварује образовно 
васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају документацију: ове-
рену фотокопију или оверени препис дипломе о завр-
шеном средњем образовању (машинске или електро 
струке); извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију; уверење из суда да против канди-

дата није покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од шест месе-
ци); уверење из казнене евиденције МУП-а да није осуђи-
ван правосножаном пресудом за наведена кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања, не старије од шест месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству 
Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију. Уз 
пријавни формулар и документацију кандидат доставља 
и биографске податке, односно радну биографију (ЦВ) 
тачну адресу пребивалишта и актуелни број фиксног или 
мобилног телефона.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: стечено одговарајуће 
образовање (основна школа) и испуњене услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр 88/17, 27/2018 – др. Закон и 
10/2019); психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
правне 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 на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају документацију: оверену фото-
копију или оверен препис сведочанства о завршеном 
основном образовању); извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију; уверење из суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора, не старије 
од шест месеци; уверење из казнене евиденције МУП-а да 
није осуђиван правосножаном пресудом за наведена кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања- не старије од шест 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству Републике Србије, оригинал или оверену 
фотокопију. Уз пријавни формулар и документацију кан-
дидат доставља и биографске податке, односно радну 
биографију (ЦВ) тачну адресу пребивалишта и актуелни 
број фиксног или мобилног телефона.

ОСТАЛО: Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
именује директор школе и утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Лекарско уве-
рење као доказ доставља кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријем резултата психо-
лошке процене способности за рад са ученицима. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни фор-
мулар и радну биографију са документацијом доставити 
на наведену адресу у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве се подносе непосредно или путем поште 
на напред наведену адресу школе, са назнаком „Конкурс 
за пријем у радни однос”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа кандидатима.

ОШ “СТЕВАН СРЕМАЦ”
11272 Добановци, Маршала Тита 6

тел. 011/8465-645

Наставник предметне наставе – 
информатике и рачунарства

Наставник предметне наставе – 
физичког и здравственог васпитања

Чистачица
УСЛОВИ: За пријем у радни однос за наставнике предмет-
не наставе: поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних 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), потребно је да кандидат за наставника пре-

дметне наставе испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и аспитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета као и: 
за наставника предметне наставе - информатике и рачу-
нарства услови прописани чланом 3 тачка 14 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, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021) и то: наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада у предметној настави 
може да изводи лице које је стекло високо образовање: 
професор, односно дипломирани професор (са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године у области информатике, 
математике, физике, електротехнике, машинства или тех-
ничког образовања), професор, односно дипломирани 
професор (са завршеним основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
двопредметне студије, где је један предмет обавезно 
информатика), дипломирани математичар, дипломира-
ни физичар, дипломирани информатичар (сви смерови и 
одсеци, са завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године), 
дипломирани инжењер (са завршеним основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године у области информатике, информационих техноло-
гија, организационих наука, електротехнике и рачунар-
ске технике), дипломирани економиста (са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године у олбасти информатике), мастер 
професор у области информатике, математике, физике, 
електротехнике, машинства, мастер професор (двопре-
дметне студије) где је један предмет обавезно инфор-
матика, мастер математичар, мастер физичар, мастер 
информатичар (свих смерова и одсека), мастер инжењер 
у области информатике, информационих технологија, 
организационих наука, електротехнике или рачунарске 
технике, мастер економиста у области информатике, 
мастер дизајнер медија у образовању, мастер библиоте-
кар-информатичар, мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из области 
информатике, информационих технологија, математи-
ке, физике, организационих наука, електротехнике или 
рачунарске технике), мастер инжењер машинства; лица 
која су стекла академско звање мастер морају да имају у 
оквиру завршених основних академских студија положено 
најмање 5 испита из информатичких предмета, од тога 
најмање један из области Програмирање и два предме-
та из једне или две следеће области - Математика или 
Теоријско рачунарство; наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада из предмета Информатика и рачунаст-
во може да изводи лице које је на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима које 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, савладало програм рачунарства и информатике 
у трајању од најмање 4 семестра, односно за наставника 
предметне наставе – физичког и здравственог васпитања 
услови прописани чланом 3 тачка 12 Правилника о степе-
ну 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, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021) и то: наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада у предметној настави 
може да изводи лице које је стекло високо образовање, 
и то: професор физичког васпитања, професор физичке 
културе, дипломирани педагог физичке културе, профе-
сор физичког васпитања, дипломирани тренер са наз-
наком спортске гране, професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреације, профе-
сор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, 
дипломирани професор физичког васпитања и спорта, 
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мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер 
професор физичког васпитања и кинезитерапије, профе-
сор физичког васпитања и спорта, мастер физичког вас-
питања и спорта, професор спорта физичког васпитања, 
професор спорта и физичке културе, мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет); 2) да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик.

Услови за пријем у радни однос за радно место чиста-
чица: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних чланом 24 Закона о раду (“ Сл. гласник 
РС”, бр. 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат за радно место чис-
тачица испуњава и посебне услове прописане чланом 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 услове прописане чланом 28. Правилника о 
организацији и систематизацији послова и радних задата-
ка у Основној школи” Стеван Сремац” Добановци и то да: 
1) има основно образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 
1 овог члана за све кандидате доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)–5) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Докази о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 
5) за све кандидате подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министаврства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар са звничне интер-
нет странице, потребно је да сви кандидати доставе сле-
дећу документацију: - кратку биографију (ЦВ); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења 
да није осуђиван, не старије од 6 месеци; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству РС, не 
старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, издатог на прописаном 
обрасцу са холограмом. За лица која нису стекла образо-
вање на српском језику - доказ о положеном испиту из 
српског језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о здравственој способ-
ности за рад са ученицима (лекарско уверење) прилаже 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Прија-
ва на конкурс мора садржати актуелни број телефона и 
тачну адресу пребивалишта кандидата. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор школе 
и која утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и доно-
си решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВОЈВОДА ПУТНИК”

11000 Београд
Рипањ, Пут за колонију 12

тел. 011/8650-584

Чистачица
Наставник у продуженом боравку – 

дефектолог / логопед
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања пред-
виђено чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: за чистачицу први степен стручне 
спреме, основно образовање, за наставника у продуже-
ном боравку – дефектолог/логопед одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, или високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (здравствено уверење доставља 
кандидат пре закључења уговора о раду); да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
а потребну документацију, и са одштампаним попуње-
ним формуларом достављају следећу документацију: 
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе о стече-
ном образовању не старија од 6 месеци; 2. уверење 
о држављанству оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци; 3. извод из матичне књиге рође-
них оригинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци; 4. уверење о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће; за кривично дело примање 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење из казнене еви-
денције МУП-а не старије од 6 месеци), 5. доказ да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак из чл. 
139 став 3 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (потврда/уверење надлежног осно-
вног суда оригинал или оверена фотокопија не старије 
од 6 месеци), 6. очитана лична карта или копија личне 
карте, 7. доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање, као и фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног орга-
на (јавног бележника, органа градске или општинске 
управе, суда). Пријаве са потребном документацијом 
достављају се лично или препорученом пошиљком на 
адресу Основне школе “Војвода Путник” Рипањ, Пут 
за колонију 12. Ближа обавештења могу се добити код 
секретара школе на телефон: 011/8650-139.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

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

Наставник енглеског језика
са 60% радног ангажовања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, лице треба да испуњава посеб-
не услове из чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019): а) да има одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; б) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима в) да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Уз пријавни формулар потребно 
је доставити школи: 1) биографске податке, односно био-
графију са адресом и контакт телефоном – ЦВ; 2) ове-
рену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте 
стручне спреме (не старије од 6 месеци); кандидат који 
има високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена доставља оверену копију дипломе другог степена и 
оверену копију дипломе основних академских студија; 3) 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (подноси се 
пре закључења уговора о раду); 4) уверење из суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора (не старије 
од 6 месеци); 5) уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 
1 тачке 3 Закона (не старије од 6 месеци); 6) уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија да није 
старије од 6 месеци); 7) извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија, да није старије од 6 месеци); 
8) доказ да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику.

Домар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду, лице треба да испуња-
ва посебне услове из чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019): а) да има одговарајуће 
средње образовање (III или IV степен), б) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, в) да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Уз пријавни формулар 
потребно је доставити школи: 1) биографске податке, 
односно биографију са адресом и контакт телефоном – ЦВ;  
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2) оригинал или оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеном средњем образовању (фотокопија не старија од 6 
месеци); 3) лекарско уверење -да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(подноси се пре закључења уговора о раду); 4) уверење 
из суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покрену-
та оптужница или донето решење о одређивању притвора 
(не старије од 6 месеци); 5) уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци); 
6) уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија да није старије од 6 месеци); 7) извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија да није старије од 
6 месеци); 8) доказ да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику.

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, лице треба да испуњава посеб-
не услове из чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019): а) да има основно образовање 
(основну школу), б) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, в) да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар потребно је доставити школи: 
1) биографске податке, односно биографију са адресом и 
контакт телефоном – ЦВ; 2) оригинал или оверену фото-
копију сведочанства о завршеној основној школи (фото-
копија не старија од 6 месеци); 3) лекарско уверење – 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења 
уговора о раду); 4) уверење из суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месе-
ци); 5) уверење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачке 3. 
Закона (не старије од 6 месеци); 6) уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија да није старије 
од 6 месеци); 7) извод из матичне књиге рођених издат 
на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или ове-
рена фотокопија, да није старије од 6 месеци); 8) доказ 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријавни форму-
лар и конкурсом тражене доказе о испуњавању услова 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса на горе наведену адресу са назнаком: “За конкурс 
за _____ (навести радно место за које се конкурише)“. 
Контакт телефон: 011/3983-590.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ 

МЕДИЦИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 18

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник 

(обрачунски референт за зараде) 
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Опис посла: израђује обрачун зарада за сваког поједин-
ца посебно на основу радних листа и на основу решења 
о обуставама и административним забранама (кредит, 
чланарине, осигурања, зајам, станарина итд.); саставља 
обрачунске листе за накнаде превоза запослених на 
посао и са посла, врши обрачун и евиденцију накнада 
које се рефундирају: боловања до 30 дана и преко 30 
дана, породиљско боловање и накнаде по уговорима 

које финансира тржиште рада; обрачунава остала лич-
на примања: отпремнине, накнаде итд.; евидентира и 
обрачунава и остале видове примања: уговоре о аурор-
ском хонорару, уговоре о делу, уговоре о привременим 
и повременим пословима и др.; брине о рефундацији 
средстава исплаћених накнада које се рефундирају; води 
евиденцију о потрошачким кредитима, судским и другим 
забранама и попуњава уплатнице по обуставама; води 
евиденцију и саставља одређене прегледе и обрасце о 
зарадама, уговорима о ауторском хонорару, уговорима о 
делу, уговорима о привременим и повременим пословима, 
накнадама из зараде и осталим примањима запослених 
и доставља их благовремено; познаје законске прописе, 
Уредбу о буџетском рачуноводству, прописе о зарадама и 
другим примањима, боловањима, доприносима на зара-
ду и из зараде како по основу редовног радног односа 
тако и по осталим видовима примања, прописе о социјал-
ном и пензионом осигурању из домена личних примања 
и исплата.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама у 
обиму од 180 ЕСПБ, по пропису који је уређивао високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на сту-
дијама у трајању од три године по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
најмање три године радног искуства на пословима из 
струке; знање рада на рачунару. Стручна оспособљеност, 
знања и вештине оцењују се у изборном поступку уви-
дом у доказе приложене уз пријаву и усменим разгово-
ром са кандидатом. Рок за подношење пријава је 10 дана 
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавања. Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу је Виолета Станојевић, шеф Одсека за финан-
сијско-рачуноводствене послове, телефон 011/2685-153. 
Пријава на конкурс са доказима о испуњености услова 
подноси се Конкусној комисији препорученом пошиљком 
путем поште или лично у Архиви Факултета на горенаве-
дену адресу. Документација коју кандидат треба да прило-
жи уз пријаву: ЦВ – биографија, оверена копија дипломе, 
доказ о радном искуству на траженим пословима и очи-
тана лична карта. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, биће одбачене решењем 
конкурсне комисије против кога се може изјавити приго-
вор декану у року од пет дана од дана пријема решења. 

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

тел. 011/2030-885

Наставник за ужу научну област 
Дигитални бизнис

Центар у Нишу,  
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Операциони менаџмент

на одређено време од 5 година

Наставник за ужу уметничку 
област Вишемедијске уметности 

(Анимација) 
УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба да испуњавају 
услове за избор у звања дефинисане чл. 74 Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета и Правил-
ником о начину и поступку стицања звања и заснивању 
радног односа наставника и сарадника на Метрополи-
тан универзитету. У складу са чланом 75 Закона о висо-
ком образовању, радни однос наставника се заснива на 
одређено време за сва звања, односно на период од 5 
(пет) година, осим звања редовног професора. Кандида-
ти који испуњавају услове конкурисања, потребно је да 
попуне електронску пријаву коју могу да преузму на сајту 
Метрополитан универзитета http: //www.metropolitan.edu.
rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje. Попуњену електрон-
ску пријаву кандидати треба да пошаљу на електронску 
адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. Допунску документа-
цију (копије диплома и радова) послати у електронском 
облику, на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. За додатне 
информације кандидати се могу обратити електронском 
поштом на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs или теле-
фоном: 011/2030-885 (Слађана Милановић). Конкурс је 
отворен до 01.12.2021. године.

ОШ “АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”
11194 Рушањ, Школска 7

тел. 011/8000-406

Наставник биологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава услове из члана 24 Закона о раду (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тума-
чење) и чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 - др. закони, 10/20 и 6/2020), поседује одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140, 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/20 и 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19”); поседује психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; 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 родос-
кврнуће, 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; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1) попуњен и одштампан пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете; 
2) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених; 3) ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; 4) оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која 
могу засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита); 5) доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику, 6) уверење 
о неосуђиваности, 6) фотокопију личне карте, уверење о 
здравственом стању прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Комисија утврђује испуњеност услова за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидат који су изабрани 
у ужи избор у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом у ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Пријаве треба послати на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко телефона 
011/8000-406.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”

11000 Београд, Кумодрашка 72
тел. 011/2471-702

Наставник биологије
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду („Сл. гл. РС“, бр. 24 /05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17и 95/18), потреб-
но је да кандидат испуњава посебне услове прописа-
не члановима чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17 и 27/18, 
10/19 и 6/20) и то да: 1) има одговарајуће образовање 
прописано чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и чланом 3 став 1 тачка 10 Правил-
ника 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, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21); 
2. има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца,  
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
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малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Репу-
блике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се ост-
варује 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 чла-
на пре закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет старници 
Министарства просвете, а потребну докумантацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Уз пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице, потребно је да кандидат достави школи: кратку био-
графију (ЦВ) и податке о свом професионалном развоју 
(портфолио), оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
образовања, степена и врсте стручне спреме прописаног 
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања у складу са чл. 3 став 1 тачка 10 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (“Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17.13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21), уверење да 
није осуђиван, оригинал или оверена фотокопија (не ста-
рије од 6 месеци), потврда да није утврђено дискримина-
торно понашање кандидата у складу са Законом о забра-
ни дискриминације (потврду издаје Повереник за заштиту 
равноправности), оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству РС (не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених на прописаном обрасцу са холограмом.

Радник за одржавање хигијене – 
чистачица

Радник за одржавање хигијене – 
чистачица

са 64% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду (“Сл. гл. РС“ бр. 24 /05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потреб-
но је да кандидат испуњава посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гл. РС” бр. 88/17 и 27/18, 10/19 и 6/20), и то 
да: 1) има одговарајуће образовање – I степен стручне 
спреме (основно образовање), 2. има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Доказ 
о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 
2) овог члана пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
старници Министарства просвете, а потребну докуман-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне 
интернет странице, потребно је да кандидат достави шко-
ли: кратку биографију (ЦВ), оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег образовања, степена 
и врсте стручне спреме, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци); 
уверење да није осуђиван, оригинал или оверена фотоко-
пија (не старије од 6 месеци), потврда да није утврђено 
дискриминаторно понашање кандидата у складу са Зако-
ном о забрани дискриминације (потврду издаје Повере-
ник за заштиту равноправности), оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених на пропи-
саном обрасцу са холограмом. Напомена: уколико дипло-
ма није издата на српском језику, потврду да зна српски 
језик, за лица која нису стекла образовање на српском 
језику – доказ о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступака. 
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија 
након добијања резултата психолошке процене канди-
дата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су небла-
говремене, непотпуне, уз које нису приложени докази 

који се траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата 
који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и 
степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде података у кон-
курсном поступку у складу са Законом о заштити података 
о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18). Пријавни фор-
мулар са конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Веселин Масле-
ша“, 11000 Београд, Улица Кумодрашка 72, са назнаком 
„За конкурс ____ (навести радно место за које се конку-
рише“. Контакт особа секретар школе, тел. 011/2471-702.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАЈИНЦИ“
11000 Београд, Илије Петровића 12

тел. 011/3941-826

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

УСЛОВИ: У радни однос за наведено радно место може 
да буде примљено лице под условима прописаним чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 
и 6/2020) и чланом 29 Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова на радним местима у ОШ „Јајин-
ци“, и то ако: 1) има одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника за рад у основ-
ној школи („Службени гласник Републике Србије - Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021); 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство РС; 5) зна језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати који су заинтересовани за наведе-
но радно место попуњавају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Уз пријавни формулар (са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије-https: //www.mpn.
gov.rs/zaposljavanje-u-prosveti/), са биографијом кандидат 
је потребно да достави школи: оверену фотокопију дипло-
ме одговарајућег степена и врсте стручне спреме; доказ 
о положеном испиту из психологије и педагогије у току 
студија или доказ о положеном стручном испиту / испи-
ту за лиценцу или други доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченом на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова којих најмање 
по 6 бодова из психолошких педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, издато од одгова-
рајуће високошколске установе, оригинал или оверена 
фотокопија; уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци; уверење да кандидат нема утврђено дискрими-
наторно понашање, оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци; уверење о држављанству, оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу 
са холограмом, оригинал или оверена фотокопија; уко-
лико диплома није издата на српском језику, потврду да 
зна српски језик, за лица која нису стекла образовање 
на српском језику, доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве, односно доказ о положеном испиту из српског језика 
са методиком по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за рад са ученици-
ма који врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима – лекарско уверење, подноси се пре 
закључења уговора о раду. Сва документа се прилажу у 
оригиналу или као оверене фотокопије. Неће се размат-
рати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које 
нису приложени докази који се траже конкурсом као и 
оних кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте 

и степена стручне спреме предвиђене Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника за рад у основној школи („Службени гласник Репу-
блике Србије – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 
и 17/2021) за наведено радно место.

Чистачица
са 55,33% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос за наведено радно место може 
да буде примљено лице под условима прописаним чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник Републике Србије” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) 
и чланом 39 Правилника о организацији и систематиза-
цији послова на радним местима у ОШ ”Јајинци” и то ако: 
1) има одговарајуће образовање, основна школа; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство РС; 5) зна језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати који су заинтересовани за наведено 
радно место попуњавају пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар (са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије-https: //www.mpn.gov.
rs/zaposljavanje-u-prosveti/), са биографијом кандидат је 
потребно да достави школи: доказ о завршеном основном 
образовању, оригинал или оверена фотокопија; уверење 
да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци; уверење да канди-
дат нема утврђено дискриминаторно понашање, оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; уверење 
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са холограмом, оригинал 
или оверена фотокопија; уколико доказ о завршеној 
основној школи није издат на српском језику, потврду да 
зна српски језик, за лица која нису стекла образовање на 
српском језику. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима који врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима, лекарско уверење подноси се 
пре закључења уговора о раду. Сва документа се прилажу 
у оригиналу или као оверене фотокопије. Неће се разма-
трати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које 
нису приложени докази који се траже конкурсом као и 
оних кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте 
и степена стручне спреме предвиђене чланом 39.Правил-
ника о организацији и систематизацији послова на радним 
местима у ОШ “Јајинци”. Напомена: пријавни формулар, 
биографија, конкурсом тражене доказе о испуњавању 
услова доставити у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на горе наведену адресу са назнаком “За кон-
курс за радни однос ____ (навести радно место за које се 
конкурише“. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и преко телефона: 011/3941-826.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“

11000 Београд, Булевар ослобођења 317
тел. 011/3098-280, 2469-629

Наставник немачког језика
са 50% норме

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“, бр. 
88/2017, 27/18 - др. Закон, 10/19, 6/20 - 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, 13/18, 11/19); да кандидат има 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије): 
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(1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета), 2) високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар са кратком био-
графијом приложити: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них са холограмом; оригинал уверења надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак: а) 
доношењем наредбе о спровођењу истраге; б) потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или в) 
доношењем решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога, за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; оригинал уверења надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и за кога није у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; пријавни форму-
лар који се преузима на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна 
комисија врши избор кандидата које упућује на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способност за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс 
неће се разматрати као ни фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа. Подаци који се 
прикупљају од кандидата биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу 
са Законом о заштити података о личности (“Сл. гласник 
РС” бр. 87/18). Пријаве на оглас и потребну документа-
цију заједно са пријавним формуларом, доставити лично 
или поштом на адресу: ОШ “Филип Филиповић”, Булевар 
ослобођења 317.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА 
ШКОЛА

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/2698-222, 2618-120

Професор струковних студија за 
научну област Фармацеутске науке, 

ужа област Козметологија
УСЛОВИ: завршене академске студије трећег степена, сте-
чен научни назив доктора наука из научне области за коју 
се бира у звање који је стечен на акредитованој високош-
колској установи и акредитованом студијском програму и 
има научне, односно стручне радове објављене у научним 
часописима или зборницима, са рецензијама.

Професор струковних студија за 
научну област Медицинске науке, 

ужа област Радиологија
УСЛОВИ: завршене академске студије трећег степена, сте-
чен научни назив доктора наука из научне области за коју 
се бира у звање који је стечен на акредитованој високош-

колској установи и акредитованом студијском програму и 
има научне, односно стручне радове објављене у научним 
часописима или зборницима, са рецензијама.

Виши предавач за научну област 
Медицинске науке, ужа област 

Здравствена нега
на одређено време од 5 година

5 извршилаца
УСЛОВИ: завршене академске студије трећег степена, сте-
чен научни назив доктора наука из научне области за коју 
се бира у звање који је стечен на акредитованој високош-
колској установи и акредитованом студијском програму.

Предавач за научну област 
Медицинске науке, ужа област 

Физиологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечен академски назив магистра, односно нај-
мање стручни назив специјалисте академских студија из 
научне, односно стручне области за коју се бира у звање 
стечен на акредитованој високошколској установи и акре-
дитованом студијском програму.

Предавач за научну област 
Медицинске науке, ужа област 

Педијатрија
са 20% радног времена, на одређено 

време од 5 година
УСЛОВИ: стечен академски назив магистра, односно нај-
мање стручни назив специјалисте академских студија из 
научне, односно стручне области за коју се бира у звање 
стечен на акредитованој високошколској установи и акре-
дитованом студијском програму.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању Републике Србије, Статутом Академије 
струковних студија Београд, Правилником о начину и 
поступку избора и заснивања радног односа и ангажо-
вања наставника и сарадника у Академији струковних 
студија Београд и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова запослених у Академији струковних 
студија Београд у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса: биографија, списак радова 
(доставља се и у дигиталном облику - ЦД или УСБ диск), 
оверена копија дипломе о траженом стеченом образовању 
и оверене копије диплома о свим претходно завршеним 
степенима студија високог образовања, извод из матичне 
књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је канди-
дат ступањем у брак променио личне податке), уверење 
о држављанству, докази о изборима у наставно и научно 
звање, ако је кандидат био биран у наставно и научно 
звање на другој установи и претходно радно искуство, 
потврда надлежног органа да кандидат није осуђиван за 
кривична дела из чл. 72 Закона о високом образовању 
(документа у оригиналу или овереном препису и не ста-
рија од 6 месеци) и другим доказима доставити на наве-
дену адресу. По истеку рока за подношење пријаве на 
конкурс није дозвољено допуњавање конкурсне докумен-
тације од стране кандидата. За комплетност документа-
ције коју подноси на конкурс одговоран је учесник кон-
курса.

ОШ “ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”
11000 Београд, Гаврила Принципа 42

Домар
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 
24 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24 /05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18 - аутентично тумачење) у радни однос може да 
буде примљено лице које испуњава и посебне услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања (Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 10/19, 
6/20): да има одговарајуће средње образовање трећег 
или четвртог степена у складу са чланом 33 Правилника 
о организацији рада и систематизацији радних места ОШ 
”Исидора Секулић”; 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 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 

утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство РС; да зна језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад.

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 
Закона о раду, треба да испуњава и посебне услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20); да има основно образовање/основну школу у 
складу са чланом 35. Правилника о организацији рада и 
систематизацији радних места ОШ ”Исидора Секулић”; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство РС.

ОСТАЛО: Кандидати уз одштампан попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја на конкурс треба 
да доставе следећу документацију: радну и личну биогра-
фију са адресом и контакт телефоном - ЦВ; оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије - овера не старија од 6 
месеци; оригинал или оверену фотокопију извод из мати-
чне књиге рођених - овера не старија од 6 месеци; доказ 
о неосуђиваности за наведена кривична дела надлежне 
полицијске управе: да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела давања или 
примања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; не старија од 3 месеца; потврду/уве-
рење о знању српског језика (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); лекарско уверење 
којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Пре доно-
шења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши Национална служба за 
запошљавање.Уколико је већ извршена психолошка про-
цена способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока 
за пријаву на овај конкурс) кандидат ће у пријави назна-
чити када и где је извршена процена. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

ОШ “НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”
11000 Београд, Тимочка 24 

тел. 011/32836610

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

Наставник разредне наставе
Наставник српског језика

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020), и то: 1. да има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања 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, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021); 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица или родоскврнуће, 
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за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се 
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из 
тачке 2 пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на сајту Министарства просвете и 
кратку биографију, доставити следеће доказе: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или 
оверена копија, не старија од шест месеци); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, не старија 
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија, не старија од шест месеци); 
уверење о неосуђиваности (оригинал или оверена копија, 
не старија од шест месеци); доказ о знању српског језика 
(односи се на кандидате који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику). Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља кандидат изабран по конкурсу пре 
закључења уговора о раду. Подаци који се прикупљају 
од кандидата биће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкурсном поступку, у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, 
бр. 87/18). Пријаве са документима којима се доказује 
испуњеност услова конкурса доставити на адресу школе, 
у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс”, лично или 
поштом препоручено, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу 
се добити у секретаријату школе лично или позивом на 
телефон: 011/2836621.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/2698-222, 2618-120

Виши предавач за научну област 
Филолошке науке, ужа област 

Англистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене академске студије трећег степена – 
стечен научни назив доктора наука из научне области за 
коју се бира у звање, стечен на акредитованој високош-
колској установи и акредитованом студијском програму.

Предавач за научну област 
Филолошке науке, ужа област 

Германистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечен академски назив магистра, односно нај-
мање стручни назив специјалисте академских студија из 
научне, односно стручне области за коју се бира у звање, 
стечен на акредитованој високошколској установи и акре-
дитованом студијском програму.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању Републике Србије, Статутом Академије 
струковних студија Београд, Правилником о начину и 
поступку избора и заснивања радног односа и ангажо-
вања наставника и сарадника у Академији струковних 
студија Београд и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова запослених у Академији струковних 
студија Београд у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса: биографија, списак радова 
(доставља се и у дигиталном облику - ЦД или УСБ диск), 
оверена копија дипломе о траженом стеченом образо-
вању и оверене копије диплома о свим претходно завр-
шеним степенима студија високог образовања, извод из 
матичне књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако 
је кандидат ступањем у брак променио личне податке), 
уверење о држављанству, докази о изборима у наставно 
и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и 
научно звање на другој установи и претходно радно иску-
ство, потврда надлежног органа да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела из чл. 72 Закона о високом обра-
зовању (документа у оригиналу или овереном препису и 
не старија од 6 месеци) и другим доказима доставити на 
наведену адресу. По истеку рока за подношење пријаве на 
конкурс није дозвољено допуњавање конкурсне докумен-
тације од стране кандидата. За комплетност документације 
коју подноси на конкурс одговоран је учесник конкурса.

ОШ „1300 КАПЛАРА“
11050 Београд, Панчина 1
e-mail: natasakaplari@sbb.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
до истека мандата директора школе

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запосленог са рада у 

иностранству, а најдуже  
до 31.08.2022. године

Наставник разредне наставе у 
боравку

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

до повратка запосленог са рада у 
иностранству, а најдуже  

до 31.08.2022. године

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 
и 6/20); кандидати под 1–3 треба да имају одговарајуће 
образовања у складу са чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 
кандидати под 4. треба да имају основно образовање и 
васпитање, основну школу; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски језика. 
Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима доказује се лекарским 
уверењем које изабрани кандидат доставља накнадно, 
пре закључења уговора о раду. Кандидати су у обаве-
зи да доставе: попуњен пријавни формулар (налази се 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; извод из казнене евиденције при 
надлежној ПУ МУП-а или оверену фотокопију (не старији 
од 6 месеци); уверење о држављанству РС или оверену 
фотокопију (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених са холограмом или оверену фотокопију; 
доказ о знању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
бразовање стекли на језику на ком се остварује образов-
но-васпитни рад). Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У току 
трајања поступка одлучивања о избору кандидата, кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата, који се у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва упућују на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремен 
обавештени. Одлуку о избору кандидата доноси конкурс-
на комисија након обављеног разговора са кандидатима 
који испуњавају прописане услове и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве на конкурс подносе 
се лично или поштом на адресу: ОШ “1300 каплара”, Пан-
чина 1, 11050 Београд. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, путем телефона: 
011/2411-519.

ЧЕТВРТА ГИМНАЗИЈА
11040 Београд, Теодора Драјзера 25

тел. 011/2663-652

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и др. закони, 
10/2019 и 6/2020), и то да: 1) имају одговарајуће образо-
вање: за наставника према члану 140 Закона и Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018, 7/2019); 2) имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 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) имају држављанство Републике Србије; 5) знају српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Кандидати достављају доказе 
о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) заједно са 
одштампаним попуњеним пријавним формуларом доступ-
ним на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а доказ из тачке 2) 
достављају пре закључења уговора о раду. Кандидати су 
дужни да уз попуњен пријавни формулар (који је доступан 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја) доставе и: оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми или оверену 
фотокопију уверења о стеченом високом образовању ако 
диплома није уручена, уверење о неосуђиваности прав-
носнажном 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сабраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од шест месеци), уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месеци), потврду 
(уверење) о познавању српског језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао диплому на српском језику (оригинал или оверена 
фотокопија). У поступку одлучивања о избору, кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор упућују се на проверу 
психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се Гимназији у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, у затвореној коверти са назнаком „За конкурс 
– радно место наставника математике” на адресу: Четвр-
та гимназија, Теодора Драјзера 25, Београд или лично у 
секретаријат Гимназије, од 10.00 до 12.00 часова, сваког 
радног дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА 
ШКОЛА

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/2698-222, 2618-120

Професор струковних студија за 
научну област Менаџмент и бизнис 
или Економске науке или Геонауке, 

ужа област Гастрономија
са 90% радног времена

УСЛОВИ: завршене академске студије трећег степена, сте-
чен научни назив доктора наука из научне области за коју 
се бира у звање који је стечен на акредитованој висо-
кошколској установи и акредитованом студијском про-
граму и да кандидат има научне, односно стручне радо-
ве објављене у научним часописима или зборницима, са 
рецензијама.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 961 | 24.11.2021.50

Наставник вештина за научну област 
Менаџмент и бизнис или  

Економске науке или Геонауке,  
ужа област Гастрономија

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: високо образовање првог степена стечено на 
акредитованој високошколској установи и акредитованом 
студијском програму, да кандидат има објављене струч-
не радове у ужој области Гастрономија и способност за 
наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању Републике Србије, Статутом Академије 
струковних студија Београд, Правилником о начину и 
поступку избора и заснивања радног односа и ангажо-
вања наставника и сарадника у Академији струковних 
студија Београд и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова запослених у Академији струковних 
студија Београд у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса: биографија, списак радова 
(доставља се и у дигиталном облику - ЦД или УСБ диск), 
оверена копија дипломе о траженом стеченом високом 
образовању и оверене копије диплома о свим претходно 
завршеним степенима студија високог образовања, извод 
из матичне књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако 
је кандидат ступањем у брак променио личне податке), 
уверење о држављанству, докази о изборима у наставно 
и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и 
научно звање на другој установи и претходно радно иску-
ство, потврда надлежног органа да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела из чл. 72 Закона о високом обра-
зовању (документа у оригиналу или овереном препису и 
не старија од 6 месеци) и другим доказима доставити на 
наведену адресу. По истеку рока за подношење пријаве на 
конкурс није дозвољено допуњавање конкурсне докумен-
тације од стране кандидата. За комплетност документације 
коју подноси на конкурс одговоран је учесник конкурса.

ОШ „МИЛАН РАКИЋ“
11070 Нови Београд, Војвођанска 62

тел. 011/3017-479

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: професор разредне наставе, професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипло-
мирани учитељ мастер, професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу.

Наставник математике
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и при-
мене, дипломирани математичар за рачунарство и инфор-
матику, дипломирани математичар-информатичар, профе-
сор математике и рачунарства, дипломирани математичар 
за метематику економије, професор информатике-матема-
тике, дипломирани математичар-астроном, дипломирани 
математичар-примењена метематика, дипломирани мате-
матичар-математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер 
математичар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике и математике, 
мастер професор информатике и математике, дипломира-
ни професор математике-мастер, дипломирани математи-
чар-мастер, дипломирани инжењер математике-мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
математичар-професор математике, дипломирани матема-
тичар-теоријска математика, дипломирани инжењер мате-
матике (са изборним предметом Основи геометрије), профе-
сор хемије-математике, професор географије-математике, 
професор физике-математике, професор биологије-мате-
матике, професор математике-теоријско усмерење, профе-
сор математике-теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар, дипломирани математичар-механичар, 
мастер професор предметне наставе, мастер математи-
чар-професор математике. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на студијским програ-
мима из области математике или примењене математике 
(са положеним испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије) или двопредметне наставе математике и физи-
ке односно математике и информатике.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава све услове за 
пријем у радни однос из чл. 139 ст. 1 и чл. 140, чл. 141 ст. 

6 и чл. 142 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата врши се претходна провера психолошке процене 
способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака, на коју се упућују кандидати који су 
изабрани у ужи избор. Након пријема резултата прет-
ходне провере психолошке процене способности за рад 
са ученицима кандидати који испуњавају услов за пријем 
у радни однос, за послове наставника разредне наставе 
и наставника математике, одржавају час у установи пред 
посебном комисијом. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС. Уз пријавни 
формулар, уредно попуњен, потписан и одштампан, који 
је обавезни саставни део документације која се подно-
си, кандидати обавезно подносе: доказ о одговарајућем 
образовању – диплома одговарајућег степена и врсте 
образовања (лица са звањем мастер достављају и дипло-
му основних академских студија), оверена фотокопија, 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу, односно доказ о 
положеном испиту из психологије и педагогије у току 
студија или доказ о положеном стручном испиту/испиту 
за лиценцу (за послове наставника разредне наставе и 
наставника математике) – оверена фотокопија; доказ да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање – не старији 
од 6 месеци оригинал (уверење из надлежног МУП-а и 
потврда Повереника за заштиту равноправности РСрбије 
да није утврђено дискриминаторно понашање), уверење 
о држављанству – на старије од 6 месеци, оверена фото-
копија; извод из матичне књиге рођених издат на про-
писаном обрасцу са холограмом, оверена фотокопија; за 
лица која нису стекла образовање на српском језику доказ 
о положеном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (за послове наставни-
ка разредне наставе и наставника математике), оверена 
фотокопија, биографију. Доказ да кандидат има одгова-
рајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима – лекарско уверење, подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Решење о избору кандидата доноси 
се у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Пријавни формулар са биографијом и конкур-
сом траженим доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити лично или поштом на наведену адресу са наз-
наком „За конкурс за радни однос”. Достављени подаци 
обрађиваће се у складу са Законом о заштити података о 
личности у сврху обраде података у конкурсном поступку.

ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Милана Ракића 42

тел. 011/2411-880

Наставник предметне наставе, групе 
геодетских предмета

УСЛОВИ: Кандидат који има одговарајуће високо обра-
зовање за обављање послова наставника у складу са 
чл. 139 став 1 и члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - други закон, 10/2019 и 6/2020) стечено: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука и да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Степен и врста образовања 
наставника прописани су Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада геодезија 
и грађевинарство (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 16/2015 и 10/2019). Кандидат, поред одговарајућег 
образовања, треба да има: психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 

породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије. Доказ да зна српски 
језик кандидат доставља само уколико образовање није 
стекао на српском језику.

ОСТАЛО: Уз пријаву и кратку биографију (ЦВ), кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи и оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или фотокопију; доказ из казнене евиденције 
МУП-а о неосуђиваности оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од шест месеци (чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона) и уверење – доказ да није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Сву документацију 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови”. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Неблаговре-
мене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неовереном 
документацијом, неће се узети у разматрање.

Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: средње образовање (трећи или четврти степен 
стручне спреме), столар, бравар, водоинсталатер, машин-
ске и електро струке; да кандидат познаје процес одржа-
вања електроинсталација у исправном стању; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; уверење о држављанству Републике Србије; 
потврду МУП-а да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и доказ да није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријаву и кратку биографију, кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, достављају и оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, потврду 
– доказ о неосуђиваности оригинал или оверену фото-
копију, не старију од шест месеци (чл. 139 став 1 тачка 
3. Закона) и уверење – доказ да није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Потребну 
документацију доставити у затвореној коверти на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс” или директно 
школи, сваког радног дана од 11 до 14 часова. Телефон 
за контакт: 011/2411-880. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ“

11233 Мала Иванча
Трг братства и јединства 8

тел. 011/8253-202

Професор разредне наставе
Чистачица

Секретар установе
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла професора 
разредне наставе, чистачице и секретара установе може 
бити примљен кандидат који испуњава услове предвиђе-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. Закон, 10/2019 и 6/2020): поседује одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19 и 6/2020); посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
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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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат који 
се пријављује на радно место професора разредне наста-
ве, чистачице, секретара установе - попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампани 
пријавни формулар треба да приложи: потписану биогра-
фију; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (потврда или уверење МУП-а, оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика (достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику, у 
том случају кандидат доставља писмени доказ да је поло-
жио српски језик по програму високошколских установа, 
оригинал или оверену фотокопију); доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци); доказ о физичкој, психичкој и здравственој 
способности подноси кандидат приликом заснивања рад-
ног односа. Одлуку о избору кандидата доноси конкурсна 
комисија након обављеног разговора са кандидатима који 
испуњавају прописане услове и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о 
кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, односно 
боравишта, контакт телефон, адреса електронске поште 
ако је кандидат поседује). Пријава са потребном доку-
ментацијом подноси се у затвореној коверти са назна-
ком: „Конкурс за професора разредне наставе, чистачицу 
и секретара установе”. У зависности за које радно место 
се конкурише то се и наводи на коверти. Документација 
се може доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу. Школа нема обавезу да пријављеном кандидату 
враћа документацију. Ближа обавештења се могу добити 
у секретаријату школе на број телефона 011/8253-202.

ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Здравка Челара 42

тел. 011/2762-876
e-mail: skola@ztskola.edu.rs

Наставник практичне наставе
УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника треба 
да испуњава услов из чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Електротехника и саобраћај, Правилника о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дело насиље и породице, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична села примање и давање мита, за кри-
вична дела из групе 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 дис-
криминаторно понашање; да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар коју 
преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формуларом доставља 
школи. Потребна документација за конкурс: оверена 
форокопија дипломе о стеченом образовању; уверење 
о држављанству, оригинал или оверену копију; извод из 
матичне књиге рођених или оверену копију; уверење о 
неосуђиваности, оригинал или оверена копија (издаје 
МУП или полицијска управа); писмени доказ или уверење 

да је положио испит из српског језика одговарајуће висо-
кошколске установе, којим потврђује да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, 
уколико је одговарајуће образовање стекао на страном 
језику; доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и учениоцима кан-
дидат доставља пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је осам дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаву са доказима о испуњености 
услова доставити на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“СРЕЋКОЛИНО”

11000 Београд, Шуматовачка 39а
тел. 063/8001-056

e-mail: office@sreckolino.rs

Васпитач предшколске деце
на одређено време

УСЛОВИ: VI/1, VI/2; VII/1 степен стручне спреме, васпи-
тач предшколске деце, васпитач, дипломирани васпитач. 
Посебна знања: енглески језик - средњи ниво; основ-
на информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook).

Хигијеничар
на одређено време

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; спремачица у 
обданишту. 

ОСТАЛО: Пријаве за посао слати на горе наведену 
мејл-адресу, јављање кандидата на контакт телефон, осо-
ба за контакт: Нина Амановић Павловић.

PPU “MARY POPPINS”
11000 Београд, Хазарска 32

тел. 064/2279-620

Васпитач
за рад са децом од 3 до 7 година

УСЛОВИ: виши или високи степен стручне спреме; без 
обзира на радно искусто.

Медицинска сестра општег или 
педијатријског смера

за превентивну здравствену заштиту
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска сестра 
општег или педијатријског смера. 

ОСТАЛО: Контакт телефон: 064/227-9620.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГОЈЛО ДУДИЋ”

11000 Београд
Булевар краља Александра 525

тел. 011/3047-099

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку
Наставник историје

за 75% радног времена

Наставник музичке културе
за 75% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 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 - аутен-
тично тумачење), у радни однос може да буде примљено 
лице које испуњава и посебне услове из чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, 
бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20): 1. да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника за рад у основној школи („Сл. гл. 
РС - Просветни гл.“ бр 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/2018, и 11/19 од 15.08.2019. године): 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 

мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, 
2) високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, попропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, за пуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Кандидат 
уз одштампан попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја на конкурс треба да достави следећу доку-
ментацију: радну и личну биографију са адресом и кон-
такт телефоном - ЦВ, диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал или оверену фотокопију; уверење 
о држављанству Републике Србије, оригинал или овере-
ну фотокопију, не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија, издат 
на прописаном обрасцу са холограмом; уверење МУП-а 
о неосуђиваности за наведена кривична дела надлежне 
полицијске управе: да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће; за кривично дело примање или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, не старије од 6 месеци; уверење 
о знању српског језика (уколико лица нису стекла обра-
зовање на српском језику), доказ о положеном испиту из 
српског језика, са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе; доказ о здравственој способ-
ности, лекарско уверење којим се потврђује да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима - подноси се пре закључења 
уговора о раду. Пре доношења одлуке о избору, канди-
дати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена 
психолошка процена способности (у периоду од 6 месеци 
пре истока рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће 
у пријави назначити када и где је извршена процена. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се достављају 
лично или путем поште на адресу: ОШ „Драгојло Дудић”, 
Булевар краља Александра 525, Београд, са назнаком „За 
конкурс ___ (назначити за које радно место се конкури-
ше)“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на телефон: 011/3047-099. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
“РАДЕ КОНЧАР”

Београд, Браће Грим 32

1. Наставник за групу електро 
предмета – смер електроника

3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен електро-
технички факултет, дипломирани инжењер електротехни-
ке или мастер инжењер електротехнике.

2. Наставник за групу електро 
предмета – енергетски смер

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме, завршен електро-
технички факултет, дипломирани инжењер електротехни-
ке или мастер инжењер електротехнике.

3. Наставник ликовне културе
са 65% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или звање мастера, 
према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама, који испуњавају услов 
за наставника ликовне културе.
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ОСТАЛО: Пријаве на конкурс примаће се у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Општи услови: сви 
кандидати морају да испуњавају услову у погледу одго-
варајућег образовања; да имају одговарајућу психичку, 
физичку и здравствену способност за рад; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела давање или примање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискрминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати уз 
пријаве достављају оверене фотокопије: дипломе, извода 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. 
Пријаве на конкурс слати на адресу: Електротехничка 
школа ,,Раде Кончар“, 11060 Београд, Улица браће Грим 
32, или лично. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“БРАНКО ЖЕЖЕЉ”

11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2411-472

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

Техничар одржавања уређаја и 
рачунарске опреме

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1. одговарајуће образо-
вање, и то: за радно место под бројем 1 – одговарајуће 
средње образовање у складу са Каталогом радних места 
и Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва у Грађевинској техничкој школи „Бранко Жежељ” у 
Београду стечено: средње образовање, 4. степен тех-
ничке струке, 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 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 - образовно-васпитни рад се остварује на српском 
језику. Докази о испуњености услова који се достављају 
уз пријавни формулар: 1. оригинал или оверена копија 
дипломе (не старију од 6 месеци) о одговарајућем образо-
вању; 2. уверење да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (не старије од 6 месеци); 3. уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију, не старију од 6 месеци); 4. доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад дос-
тавља само онај кандидат који одговарајуће високо обра-
зовање није стекао на српском језику. Услов под бројем 
2 – да запослени поседује психичку способност за рад 
проверава се тако што се кандидати који буду изабрани у 
ужи избор у року од 8 дана упућују на психолошку 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 закључења уговора о раду. Уз пријавни формулар 
и документацију кандидати достављају и кратку биогра-
фију са контакт подацима. Кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар (навести радно место на које се кон-
курише) који се може наћи на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на адресу школе: Грађевин-
ска техничка школа „Бранко Жежељ”, Хајдук Станкова 2, 

11050 Београд или предати лично у просторије школе у 
затвореној коверти са назнаком “За конкурсну комисију”. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У 
БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Београд, Краља Петра 4

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Керамика
на период од пет година

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Фотографија
на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Конзервација и 

рестаурација
на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом образо-
вању, Минималним условима за избор у звања наставника 
и сарадника на универзитету донете од стране Национал-
ног савет за високо образовање и општим актима Уни-
верзитета уметности у Београду и Факултета примење-
них уметности у Београду. Учесници конкурса подносе: 
пријаву на конкурс у три штампана примерка, оверену 
фотокопију или оверен препис дипломе у једном пример-
ку, уверење надлежног органа да правоснажном пресудом 
није осуђен за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи (члан 72 став 4 Закона о високом 
образовању), радну биографију на прописаном обрасцу 2 
(са сајта Факултета) у три штампана примерка и у елек-
тронској форми на једном ЦД-у, 5 до 10 оригиналних 
радова и пројеката достављених у електронској форми на 
4 ЦД-а за ужу уметничку област Керамика, за ужу умет-
ничку област Фотографија; фотодокументацију за нај-
мање 15 радова, од којих 10 реализованих конзерватор-
ско-реастаураторских пројеката, у електронској форми на 
четири CD-а за ужу уметничку област Конзервација и рес-
таурација; потписани списак приложене документације и 
радова приложених у електронској форми у три примерка. 
Кандидати су дужни да у електронском облику, на једном 
ЦД-у или УСБ-у, приложе презентацију својих обавезних 
референци, са каталошким подацима о радовима написа-
ним ћириличним писмом и са јасно наведеним именом и 
презименом кандидата у доњем десном углу сваке стране 
презентације, у укупном трајању до 3 минута за избор у 
звање доцента, односно до 5 минута за избор у звање 
ванредног професора. Образац 2 и Минимални услови за 
избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, 
у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-тех-
нолошких наука на Факултету примењених уметности 
у Београду (бр. 03-28/2 од 15.03.2016, бр. 03-28/2-2 од 
27.9.2016, бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016, бр. 03-28/7-1 од 
16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018) налазе се са сајту 
Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Доку-
ментација и радови подносе се Правној служби Факулте-
та примењених уметности у Београду, Краља Петра 4, у 
термину од 10 до 13 часова. За додатне информације тел. 
060/5207-721.

БОР

ОШ „ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ“
19250 Мајданпек, Светог Саве 39

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

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
закључак УС РС – 22/11, Одлука УС РС – 79/11, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС РС и 113/17 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење), треба да испуњавају услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања образовање („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 
27/2018 – други закон и 27/2018 (II) – други закон, 10/19 

и 6/20) и члана 25 Правилника о организацији и система-
тизацији послова Основне школе „Велимир Маркићевић” 
из Мајданпека, и то: 1) да имају одговарајуће образовање 
– 1. степен стеченог образовања, односно сведочанство о 
стеченом основном образовању и васпитању; 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре закључења уго-
вора о раду); 3) да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику, кандидат доставља доказ одго-
варајуће високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад).

Референт за правне, кадровске 
и администритивне послове – 

административни радник
са 50% радног времена 

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 
– закључак УС РС, 22/11 – Одлука УС РС, 79/11, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС РС и 113/17 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење), треба да испуњавају услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – 
други закон и 27/2018 (II) – други закон, 10/19 и 6/20) 
и члана 25 Правилника о организацији и систематиза-
цији послова Основне школе „Велимир Маркићевић” из 
Мајданпека, и то: 1) да имају одговарајуће образовање, 
4. степен стеченог образовања, односно сведочансто 
о завршеном средњем образовању, и то: гимназија или 
правно-економског смера; 2) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ доставља канди-
дат који буде изабран пре закључења уговора о раду); 
3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високош-
колске установе надлежне за издавање таквих докумена-
та о познавању језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад); 6) знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (оверена копија, не старија од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија, не старија од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена копија); доказ да кандидат 
није лице осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(члан 139 став 1 тачка 3 Закона), не старије од 6 месеци; 
доказ о познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику; потписану биогра-
фију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају школи. Конкурс спроводи конкурс-
на комисија коју именује директор школе и која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
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упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима 
о испуњености услова доставити на адресу школе, са наз-
наком „За конкурс“. 

ОШ „МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ“
19256 Јасиково, Влаоле бб.

тел. 030/576-001, 581-057, 065/3583-744

Наставник енглеског језика
са 84,44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до повратка запослене  

са трудничког одсуства
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи и Закону о осно-
вама система образовања и васпитања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за 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 дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни фор-
мулар који се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, документа 
о поседовању одговарајућег образовања према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/21, 4/21 и 17/21) и одредбама Закона 
о основама система образовања и васпитања, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци), доказ о нео-
суђиваности (уверење из казнене евиденције МУП-а да 
лице нема осуда), као и доказ о познавању српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику). Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Документа се 
достављају или у оригиналу или као оверене фотокопије. 
Приложена документација се не враћа. Конкурсна коми-
сија школе доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријавни формулар кандидат треба да приложи сву 
потребну документацију и достави школи лично или на 
горенаведену адресу. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити путем телефона: 030/576-001, 581-057 или 
065/3583-744, секретар школе.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОНСТАНТИН БАБИЋ“
19320 Кладово, 22. септембар

тел. 019/808-068

Наставник виолине
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани музичар 
– виолиниста; мастер музички уметник, професионални 
статус – виолиниста; дипломирани музичар, усмерење 
виолиниста; академски музичар виолиниста.

Наставник гитаре
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани музичар 
– гитариста; дипломирани музичар – усмерење гитариста; 
академски музичар гитариста; мастер музички уметник, 
професионални статус – гитариста.

Наставник клавира и корепетиције
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани музи-
чар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар пијани-
ста; дипломирани музичар оргуљаш; дипломирани музи-
чар чембалиста; академски музичар пијаниста; академски 
музичар оргуљаш; академски музичар чембалиста; мас-
тер музички уметник, професионални статус: клавириста, 
оргуљаш или чембалиста.

Наставник клавира
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани музичар 
пијаниста; дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 
академски музичар пијаниста; мастер музички уметник, 
професионални статус – клавириста.

ОСТАЛО: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: има психичку, физичку и 
здравствену способности за рад са децом и ученицима; 
поседује држављанство Републике Србије; зна српски 
језик на којем се изводи образовно-васпитни рад; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминитарно понашање. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидати уз пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, подносе и сле-
дећу документацију: доказ о држављанству РС (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о знању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминатор-
ног понашања (потврда из надлежне полицијске управе). 
Пријаве треба послати на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, преко имејл-адресе: muzicka.kladovo@gmail.com и 
преко телефона: 064/5982-954 и 061/1534-077.

ОШ „СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ“
19229 Брестовац, Маршала Тита 199

тел. 030/436-860

Наставник географије
на одређено време ради замене 

запосленог коме мирује радни однос 
због избора на функцију директора 
школе у другом изборном мандату, 

место рада: матична школа у Брестовцу 
и издвојена одељења школе у 

Метовници и Шарбановцу
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 31/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење), испуњава и посебне услове прописа-
не чланом 140, а у вези са чланом 139 став 1 тачка 1) 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други 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. 11/2012... 3/2021, 
4/2021 и 17/2021). Кандидат треба да има високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске, 
мастер струковне, специјалистичке академске студије) и 
то: 1. студује 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 студује другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, ако има завр-
шене студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет односно групу предмет; 
или високо образовање стечено на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, звање: професор географије, дипломирани 
географ, професор географије и историје, дипломирани 
професор биологије и географије, дипломирани профе-
сор географије и информатике, професор биологије-гео-
графије, професор физике-географије, професор геогра-
фије-информатике, дипломирани професор географије 
мастер, дипломирани географ мастер, мастер географ, 

мастер професор географије, мастер професор биологије 
и географије, мастер професор географије и информа-
тике, дипломирани географ – просторни планер, мастер 
професор предметне наставе. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба 
да имају завршене основне академске студије студијског 
програма: географија, дипломирани географ, професор 
географије, двопредметне студије биологије и географије 
или двопредметне студије географије и информатике. 
Кандидат за оглашени посао треба и да: има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; није осуђиван правноснаж0ном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
дрављанство Републике Србије; зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
потребну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом достављају школи. Уз пријавни формулар кандида-
ти достављају следећу документацију: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за лиценцу – дозволу 
за рад уколико кандидат има лиценцу; извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; уве-
рење из суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора, не старије од 6 месеци; уверење из казнене 
евиденције МУП-а да није осуђиван правноснажном пре-
судом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству, оригинал или 
оверена фотокопија; знање српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, уколико образовање 
није стечено на српском језику – доказ одговарајуће 
високошколске установе за издавање таквих докумената. 
Уз пријавни формулар кандидат доставља и биографске 
податке, односно радну биографију (ЦВ), тачну адресу 
пребивалишта и актуелни број фиксног или мобилног 
телефона. У поступку одлучивања о избору наставника 
комисија врши избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности за рад са ученицима, 
коју врши надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Лекарско уверење као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре закључења уго-
вора о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве се подносе непосредно 
или путем поште на напред наведену адресу школе, са 
назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлу-
ка о избору кандидата донеће се у законском року. По 
завршетку конкурса примљена документација се не враћа 
кандидатима.

ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО“
19329 Корбово, Светозарска 11

тел. 019/814-255

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене  
одсутне запослене до повратка  

са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати требају да испуњавају услове за 
пријем у радни однос прописане чланом 139 став 1 тачке 
1)–5) и чл. 140 Закона: 1. да имају одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог сгепена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник – Просветни 
гласник РС“, бр. 11/2012-1, 15/2013-9, 2/2016-1, 10/2016-
275, 11/2016- 552, 2/2017-1, 3/2017-12, 13/2018-62, 11/2 
11/2012-1, 15/2013-9, 2/2016-1, 10/2016-275, 11/2016-552, 
2/2017-1, 3/2017-12, 13/2018-62, 11/2019-206, 2/2020-37, 
8/2020-597, 16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-
1, 17/2021-75019-206, 2/2020-37, 8/2020-597, 16/2020-
22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1, 17/2021-75) послове 
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наставника разредне наставе могу да обављају: 1) профе-
сор разредне наставе; 2) професор педагогије са претход-
но завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом 3) професор разредне наставе и енглеског јези-
ка за основну школу 4) мастер учитељ 5) дипломирани 
учитељ мастер 6) професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу; 2. да имају психичку, физнчку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. имају држављанство Републике Србије. 
5. знају језик на коме се остварује образовно-васиитни 
рад. Кандидати су дужни да поднесу следећа докумен-
та: одштампан и попуњен пријавни формулар (налази се 
на сајту Мистарства просвете); ЦВ и радну биографију; 
диплому о стеченом образовању или уверење о дипло-
мирању (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
надлежне полицијске управе/суда о неосуђиваности; 
извод из матичне књиге рођених – нови образац (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оригинап или оверену фотоко-
пију); доказ о познавању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способност за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлу-
чивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата, који се у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношења пријава упућују на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса могу се подне-
ти лично или поштом на горенаведену адресу, са назна-
ком „Пријава на конкурс“. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
пријаве комисија неће разматрати. Ближа обавештења 
могу се добити на телефон: 019/814-255, 063/8656-705 
(секретар).

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Доцент за ужу научну област 
Рударство и геологија – рударска 

група предмета
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о 
начину, поступку и ближим условима стицања звања и 
заснивања радног односа наставника и сарадника на Тех-
ничком факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и 
следеће посебне услове за рад: VIII степен стручне спре-
ме, докторат из научне области рударског инжењерства, 
са завршеним техничким факултетом – студијским програ-
мом рударско инжењерство. Остали услови утврђени су 
одредбом члана 75 Закона о високом образовању („Сл. гл. 
РС“, бр 88/2017) и чл. 106, 113 и 114 Статута Техничког 
факултета у Бору, као и Правилником о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитетских наставника 
на Универзитету у Београду. Уз пријаву на конкурс нео-
пходно је доставити доказе о испуњености услова кон-
курса (биографија, списак радова, копиране стране науч-
них и стручних радова, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству), документа у оригиналу или овереном 
препису. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуња-
вању услова достављају се на горенаведену адресу. Рок 
за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

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

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

Чистач просторија
за 50% радног ангажовања, у 
подручном одељењу у Великој 

Каменици
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/20): 1. да има одговарајуће средње обра-
зовање (I степен стручне спреме): 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови се доказују приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)–5) члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ да има има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Уз пријаву приложити: доказ о одговарајућем 
образовању (оверену фотокопију сведочанства, I степен 
стручне спреме), 2. доказ да кандидат није лице осуђива-
но 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 других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уверење МУП-а, 
не старије од 6 месеци), 3. уверење о држављанству које 
није старије од 6 месеци, односно оверену фотокопију 
уверења, 4. извод из матичне књиге рођених, односно 
оверену фотокопију извода, 5. доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику, пошто се сматра да они познају језик на којем се 
изводи образовно-васпитни рад).

Наставник разредне наставе
у подручном одељењу у Алуну

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 
10/2019 и 6/20), као и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 
13/2018); да има одговарајуће високо образовање сте-
чено: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 
1 тачка 1) подтачка (2) из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/20, мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви се доказују приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1 тач. 1), 3)–5) члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања саставни су део пријаве 
на конкурс, а докази да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
приложити: 1. доказ о одговарајућем високом образо-
вању (оверену фотокопију дипломе о стручној спреми са 
основних студија и студија другог степена), 2. доказ да 

кандидат није лице осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење муп-а не старије од 6 месеци), 3. 
уверење о држављанству које није старије од 6 месеци, 
односно оверену фотокопију уверења, 4. извод из мати-
чне књиге рођених, односно оверену фотокопију извода, 
5. доказ о знању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они 
познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: У складу са чланом 154 став 2, члана 155 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Рок за пријављивање за 
сва радна места је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве кандидата доставити 
препорученом поштом или лично.

ОМШ “МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 1

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице: 1) 
које има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 
2 овог закона за наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога и психолога; 2) које има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
3) које има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 4) које није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију; 5) за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 6) које има 
држављанство Републике Србије; 7) које зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; 8) које има дозволу 
за рад, обуку и положен испит за директора. Кандидат за 
директора школе има одговарајуће образовање и радно 
искуство ако је стекао високо образовање за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, 
на студијама другог сгепена (мастер академске студије, 
мастер сгруковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
сгручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; сгудије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мулти дисциплинарне, 
транс дисциплинарне студије другог сгепена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидат за директора школе не може да 
буде лице за које је у поступку и на начин прописан зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање, које је прав-
носнажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, које је осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, које је осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање мита и друга 
кривична дела против спужбене 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. Кандидат за директора шко-
ле мора да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима – доказује се лекарским 
уверењем које издаје надлежна здравствена установа. 
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: 1. 
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; 2. оверен препис / фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односни лиценци за настав-
ника, односно стручног сарадника; 3. доказ о радном 
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стажу; 4. доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима; 5. уверење да кандидат 
није осуђиван (одговарајуће уверење основног и вишег 
суда); 6. уверење да кандидат није правноснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности (одгова-
рајуће уверење надлежног суда); 7. уверење из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе; 8. уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; 
9. извод из матичне књиге рођених; 10. доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) ако га поседује; 11. биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе; 12. уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да достави резултате струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Пријаве 
доставити на горенаведену адресу.

ЧАЧАК

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
ОСНОВНА ШКОЛА

„ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“
32000 Чачак, Светозара Марковића 68

тел. 032/322-303

Оглас објављен у публикацији “Послови” број 959 од 
10.11.2021. године, поништава се у целости.

ЈАГОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО КРСМАНОВИЋ“

35255 Доња Мутница

Наставник енглеског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), и то: 1) да је сте-
као високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије): (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) 
подтачка (2) одељка “услови” мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајуће предмете, односно групу предмета; да има 
степен и врсту образовања у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни пре-
глед“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021 и 17/2021); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. 
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део Ново на сајту), крат-
ку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми или уверење о стеченом високом обра-
зовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију, не старија од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал са холограмом или оверену 
фотокопију), уверење из казнене евиденције МУП-а о 
неосуђиваности (не старије од 6 месеци), лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, 

пре закључења уговора о раду), доказ о знању српског 
језика (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику). Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доставити лично 
у секретаријат школе, у затвореној коверти, са назнаком 
„За конкурсну комисију“ на горенаведену адресу.

Наставник српског језика и 
књижевности

са 94,45% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), и то: 1) да је сте-
као високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије): (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) 
подтачка (2) одељка “услови” мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајуће предмете, односно групу предмета; да има 
степен и врсту образовања у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни пре-
глед“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021 и 17/2021); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. 
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део Ново на сајту), крат-
ку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми или уверење о стеченом високом обра-
зовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију, не старија од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал са холограмом или оверену 
фотокопију), уверење из казнене евиденције МУП-а о 
неосуђиваности (не старије од 6 месеци), лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, 
пре закључења уговора о раду), доказ о знању српског 
језика (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику). Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доставити лично 
у секретаријат школе, у затвореној коверти, са назнаком: 
„За конкурсну комисију“, на горенаведену адресу.

КИКИНДА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“

23300 Кикинда 
Доситејева 43

тел. 0230/422-530, 421-230

Васпитач
на одређено време

14 извршилаца
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мастер струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године – 
васпитач у складу са законом, или на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или одговарајуће више 
образовање.

Васпитач
на одређено време, за рад са децом  

на мађарском језику
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мастер струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године – 
васпитач у складу са законом, или на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или одговарајуће више 
образовање.

Педагог
на одређено време

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или мастер струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

Шеф рачуноводства
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или мастер струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

Васпитач сарадник за област 
културних и других активности

на одређено време
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мастер струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године – 
васпитач у складу са законом, или на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или одговарајуће више 
образовање.

Самостални правни сарадник
на одређено време

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање на студијама 
у трајању од три године или одговарајуће више образо-
вање.

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

на одређено време
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање на студијама 
у трајању од три године или одговарајуће више образо-
вање.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Координатор за рад са васпитно-
образовним групама  
на мађарском језику

на одређено време
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или мастер струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године – васпи-
тач у складу са законом, или на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или одговарајуће више образо-
вање. 

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: 1) средње образовање, медицинска сестра – 
васпитач.

Медицинска сестра
на превентивној здравственој заштити, 

на одређено време
УСЛОВИ: 1) средње образовање, медицинска сестра 
општег смера.

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: 1) средње образовање, четврти степен стручне 
спреме.

Помоћни радник
на одређено време

УСЛОВИ: 1) средње образовање, четврти степен стручне 
спреме.

Сервирка
на одређено време

УСЛОВИ: 1) средње образовање, четврти степен стручне 
спреме.

Спремачица
на одређено време

18 извршилаца
УСЛОВИ: завршено основно образовање.

ОСТАЛО: Каднидати треба да испуњавају и следеће 
услове: 2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да имају 
држављанство Републике Србије; 4) 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 кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да 
знају српски језик и језик на којем се остварује васпит-
но-образовни рад. Конкурсну документацију доставити 
у затвореној коверти са назнаком: „За конкурс за избор 
______ (навести назив радног места за које се конку-
рише)“. Кандидати су дужни да попуне формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. Уз одштампани пријавни фор-
мулар кандидати треба да приложе: радну и личну био-
графију са адресом и контакт телефоном – ЦВ; диплому 
о стеченом образовању, односно уверење о стеченом 
образовању, за радно место спремачице – сведочанство 
о завршетку основног образовања; уверење о некажња-
вању из МУП-а, не старије од 6 месеци; уверење из 
суда да се против лица не води кривични поступак и 
да није покренута истрага за кривична дела; уверење о 
држављанству РС, не старије од шест месеци; извод из 
матичне књиге рођених; за васпитача за рад са децом 
на мађарском језику и уверење о познавању мађарског 
језика; за кординатора за рад са васпитно-образовним 
групама на мађарском језику и уверење о познавању 
мађарског језика. Кандидати достављају документа у 
овереној фотокопији. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
прибавља се пре закључивања уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у листу „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 

пријаве неће се узети у разматрање. Пријавне формула-
ре са доказима о испуњености услова треба доставити 
путем поште или лично на адресу: Предшколска уста-
нова „Драгољуб Удицки“, 23300 Кикинда, Доситејева 43.

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ

23300 Кикинда, Немањина 23
тел. 0230/404-830

Директор
на мандатни период  

од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба: 1. да има високу стручну спре-
му (студије другог степена – мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. радно искуство у области образовања 
и васпитања у трајању од најмање 10 година; 3. оспо-
собљеност за коришћење рачунара; 4. да поседује орга-
низационе и комуникационе способности; 5. да има 
психичку, физичку и здравствену способност; 6. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има 
држављанство Републике Србије; 8. да зна српски језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
става 1 доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова 
из става 1, тачке 1, 6 и 8, саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 5 прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву која садржи кратке биографске 
податке (ЦВ), кандидат је дужан да приложи следеће: 1) 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању, 2) оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, 3) доказ (потврду) о дужини радног стажа, 4) 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци), 
5) извод из матичне књиге рођених (не старији од шест 
месеци), 6) уверење да се против истог не води кривични 
поступак, издато од стране надлежних органа (не старије 
од шест месеци), 7) план рада установе током мандата, 
8) уверење да кандидат није осуђиван (прибавља уста-
нова), 9) лекарско уверење доставља се пре закључења 
уговора о раду. Директора именује оснивач Центра за 
стручно усавршавање Кикинда – Скупштина града Кикин-
да, на основу предлога Управног одбора. Пријаве на овај 
конкурс подносе се Управном одбору Центра за струч-
но усавршавање Кикинда на адресу: Центар за стручно 
усавршавање Кикинда, 23300 Кикинда, Немањина 23, 
са назнаком „Пријава на конкурс за избор и именовање 
директора Центра за стручно усавршавање Кикинда“. У 
случају да директор Центра није могао бити благовре-
мено изабран, оснивач ће на предлог Управног одбора 
изабрати вршиоца дужности директора Центра. Пријаве 
на овај конкурс подносе се Управном одбору Центра за 
стручно усавршавање Кикинда, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови“.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
24420 Кањижа, Школски трг 1

тел. 024/4874-070

1. Педагог
са обавезним познавањем мађарског 

и српског језика, за рад у Кањижи, 
Мартоношу, Адорјану и Велебиту

2. Наставник српског језика  
као нематерњег

у одељењима на мађарском  
наставном језику, за рад у Кањижи, 

Адорјану и Мартоношу
3 извршиоца

3. Наставник енглеског језика
у одељењима на мађарском наставном 

језику, за рад у Кањижи, Адорјану и 
Мартоношу

4. Наставник математике
у одељењима на мађарском наставном 
језику, за рад у Кањижи и Мартоношу

2 извршиоца

5. Дефектолог – наставник
за извођење наставе на мађарском 
наставном језику, за рад у Кањижи

10 извршилаца

6. Чистачица
за рад у Кањижи

3 извршиоца
Услови за радна места под редним бројевима од 1, 2, 3, 
4 и 5: потребно је одговарајуће високо образовање пре-
ма чл. 140 и 144 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно по Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. У погледу осталих услова за заснивање рад-
ног односа кандидати треба да испуњавају опште услове 
прописане у члану 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву за свако горе наведено 
радно место кандидат је дужан да достави: уверење о 
држављанству издато у задњих 6 месеци, оверену фото-
копију или препис дипломе, фотокопију личне карте. За 
радна места где се рад остварује на језику националне 
мањине, потрбно је приложити и доказ о знању језика. 

Услови за радно место под редним бројем 6: потребна 
школска спрема - I степен стурчне спреме, завршена 
основна школа, уверење о држављанству издато у задњих 
6 месеци, оверена фотокопија или препис сведочанства 
о завршеном основном образовању, фотокопија личне 
карте.

ОСТАЛО: Рок за подношење молбе је 15 дана од дна 
објављивања у публикацији “Послови”. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а одштампани примерак дос-
тављају установи са осталим потребним документима. 
Молбе са потребним документима о испуњаности услова 
конкурса, са кратким описом о кретању у служби, доста-
вити на адресу са назнаком „За конкурс“: Основна школа 
“Јован Јовановић Змај”, 24420 Кањижа, Школски трг 1. 
Телефон за информације: 024/4874-070.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб.

тел.028/425-473, 028/425-475

Асистент за научну област 
Филолошке науке, ужу научну 

област Историја српске 
књижевности

на одређено време 3 године,  
Катедра за српску књижевност и језик

Сарадник у настави за научну област 
Историјске, археолошке и класичне 

науке, ужу научну обласат  
Историја модерног доба

на одређено време од једне године, 
Катедра за историју

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати за сарадника у настави треба да испуња-
вају и посебне услове предвиђене чл. 83 и 84 Закона о 
високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 
– др. закон и 11/2021 – аутентично тумачење), чл. 163 и 
165 Статута Филозофског факултета, Правилником о бли-
жим условима за избор у звање наставника Универзитета 
у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митро-
вици и Правилником о минималним условима за избор у 
звање наставника Филозофског факултета у Косовској 
Митровици. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе: биографију, оверене преписе диплома о стече-
ним нивоима студија, списак објављених публикација, 
научних и стручних радова, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, уверење да против канди-
дата није покренута истрага нити подигнута оптужница 
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и друге доказе о испуњености услова конкурса. Канди-
дати су обавезни да доставе сву потребну документацију 
у електронској форми на ЦД-у и ПДФ формату. Прија-
ве са потребном документацијом подносе се на адресу: 
Филозофски факултет, 38220 Косовска Митровица, Фили-
па Вишњића бб., са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Обавештења се могу добити на телефон: 028/425-
473 и 425-475.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

“КОСОВСКИ БОЖУР”
38220 Косовска Митровица

Филипа Вишњића бб.
тел. 028/425-371

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуња-
ва прописане услове из чл. 122 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 
88/17, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 
6/2020), а у вези са члановима 139 и 140 став 1 и 2 наве-
деног Закона о основама система образовања (у даљем 
тексту: Закон). За директора школе може бити изабрано 
лице које има одговарајуће високо образовање стечено 
на: 1) студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
дефектолошких наука или интердисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области дефектолошких наука, 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005; да испуњава услове за наставника те врсте шко-
ле и подручја рада, за педагога и психолога школе; да 
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача 
и стручног сарадника; обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство РС; да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Комисија за избор 
директора цениће и доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), као доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат 
претходно обављао дужност директора школе.Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона, дуж-
ност директора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 закона за 
наставнике те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година радау уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 1) био-
графске податке, односно радну биографију; 2) оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; 3) оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за рад); 
4) обуку и положен испит за директора; 5) потврду да 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (не старије од 6 месеци), односно за лице 
које испуњава услове из чл. 122 став 6 Закона, потврду да 
има најмање 10 година радног искуства у области обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 6) лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци); 7) уверење из суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 
8) уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 

о основама система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); 9) уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци); 10) извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци); 11) план и програм рада директора 
школе, остала документа која могу послужити као доказ 
о стручном и организаторским способностима; 12) доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора кандидата; 13) 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања, уколико се на кон-
курс пријави лице које је претходно обављало дужност 
директора установе; 14) доказ да зна језик на којем се 
остварује васпитно-образовни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; 15) пријемни фор-
мулар за пријаву на конкурс скинут са интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Пријаве са потребном документацијом достављају се у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адре-
су школе, у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за 
избор директора школе“, лично или поштом.

ОШ ”СВЕТИ САВА”
Косовска Митровица, Чика Јовина 1

тел. 028/424-971

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, као и опште услове за пријем у радни 
однос. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о здравственој способности за 
рад и уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца. Ком-
плетну документацију доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Некомплетне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
Лепосавић

Наставник биологије
Наставник руског језика
за 57,14% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, кандидати треба да испуњавају и посебне услове 
предвиђене одредбама чл. 139, 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/20) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“ бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 
7/19, 2/20, 3/20, 14/20, 1/21) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18 и 7/19). Кандидат треба 
да има: психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће,за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминарорно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати подносе: пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), 
уверење да се против њих не води истрага (не старије 
од 6 месеци), радну биографију и телефон за контакт. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима. 
Сви докази прилажу се у оригиналу и овереној копији. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС, а потребну документацију заједно са 

одштампаним пријавним формуларом достављају школи 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
на конкурс доставити на адресу: Средња школа „Никола 
Тесла“, 38218 Лепосавић, Немањина 29/А. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. Кон-
такт телефон школе: 028/83-562.

КРАГУЈЕВАЦ

ОШ „МОМА СТАНОЈЛОВИЋ“
34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 40

тел. 034/332-909

Наставник разредне наставе
Наставник информатике и 

рачунарства
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/18 – др. Закони, 10/19 и 6/20) и то: да имају одгова-
рајуће високо образовање, у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), 
као и у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гл. РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019, 
2/2020 и 8/2020); да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи, и то: доказ о одго-
варајућем образовању (оверена фотокопија дипломе 
траженог степена и врсте образовања, односно уверења 
ако диплома није издата); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рође-
них са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење или потврда о 
неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлеж-
на полицијска управа (не старије од 6 месеци); уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријава на конкурс треба да 
садржи и податке о кандидату (име и презиме, адреса 
пребивалишта или боравишта, контакт телефон), радно 
место на које кандидат конкурише. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се узимати у разма-
трање. Пријаву на конкурс са потребном документацијом, 
са назнаком: „За конкурс за радно место _________“, 
доставити на горенаведену адресу.

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА

„ТОЗА ДРАГОВИЋ”
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 25

тел. 034/6333-237

Наставник физике
са 54,29% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – Одлука УС и 95/18 – аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 
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– др. закон, 10/19 и 6/20), односно да: има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Службени гласник РС – Про-
светни гласник“ број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 13/2016 
- (исправка), 2/2017, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
14/2020, 15/2020, 1/2021); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вича дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доставља шко-
ли, и то: доказ о одговарајућем образовању (диплому); 
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривича дела примање или давање мита, 
за кривича дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених, са холограмом; уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци; доказ о познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе); доказ 
о испуњености услова да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) кандидат прилаже пре закључења уговора 
о раду. Докази који се прилажу морају бити у оригиналу 
или оверени преписи/фотокопије. Конкурс спроводи кон-
курсна 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 применом стандардизованих 
поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена 
способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за 
пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначи-
ти када и где је извршена. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
са кандидатима обавиће се у просторијама школе, о чему 
ће кандидати бити накнадно обавештени. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се подно-
се непосредно у секретаријату школе или препорученом 
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
конкурс“. Додатне информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и преко телефона: 034/6333-237.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

34210 Рача, Радоја Домановића 10
тел. 034/751-040

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем 
у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), и то: 
одговарајуће образовање за васпитача: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) или заврше-
не основне студије у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године или одговарајуће образовање за 
васпитача стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од три године 

или више образовање; да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ се прибавља пре закључења уговора о раду); да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела прописана одредбом члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем 
у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и то: одговарајуће образовање: средње образовање за 
медицинску сестру – васпитача; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се прибавља пре закључења уговора 
о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела прописана одредбом члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да 
кандидат зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова: оригинал дипло-
ма или оверена фотокопија дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); уверење суда да против кандидата није покре-
нута истрага, односно да се не води поступак, не старије 
од 6 месеци, у оригиналу или овереној копији; уверење 
из казнене евиденције о неосуђиваности, не старије од 6 
месеци, у оригиналу или овереној копији; доказ да кан-
дидат зна српски језик (достављају само кандидати који 
нису стекли образовање на српском језику) – оверена 
копија јавне исправе којом се доказује да је кандидат 
стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику или је положио испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Кандидат је дужан 
да приликом пријављивања на конкурс, поред наведеног, 
приложи: образац пријаве на конкурс за радно место који 
се попуњава на званичној страници Министаства просве-
те, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; потврду 
о радном искуству у установама васпитања и образо-
вања, у трајању од годину дана након стеченог одгова-
рајућег образовања; радну биографију, односно кратак 
преглед кретања у служби са биографским подацима и 
очитану личну карту. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са биогра-
фијом и доказима о испуњености услова конкурса доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за 1 
васпитача и 1 медицинску сестру васпитача“ или предати 
лично, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова. Ближе 
информације о конкурсу можете добити на број телефона: 
034/751-040.

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац 

Даничићева 1
тел. 034/335-506

Наставника рачунарства и 
информатике
3 извршиоца

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 
139, 140 и 142 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и услове предвиђене Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Првој кра-
гујевачкој гимназији. Кандидати морају испуњавати сле-
деће услове: да имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да имају психичку, физичку 
и зравствену способност за рад са децом и ученицима 
– прибавља се пре закључења уговора о раду; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству Републике Србије (извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству), 
оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месе-
ци; оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; доказ да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које му је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као ни за кривична 
дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику и радну биографију. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају послодавцу. Конкурс спро-
води конкурсна комисија именована од стране директора 
школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Кандидат незадо-
вољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе 
жалбу директору у року од 8 дана од дана достављања 
решења. Директор одлучује о жалби у року од 8 дана 
од дана подношења. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће разматрати. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подно-
се непосредно у Секретаријату школе или препорученом 
поштом на горенаведену адресу. Додатне информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона: 034/335-506.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ВУКАШИН МАРКОВИЋ”

34000 Крагујевац, Јанка Веселиновића бб.
тел. 034/332-179

Наставник предметне наставе  
у посебним условима рада  

– наставник немачког језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139, 140, 142 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. У радни однос на радном 
месту наставника предметне наставе у посебним условима 
рада – наставник немачког може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: има одговарајуће образо-
вање за рад са ученицима, у складу са чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система, односно да је стекао 
одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; 
према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 
и 17/2021), наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у предметној настави за наведено радно место може 
да изводи лице које је стекло високо образовање, и то: 
професор, односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност; професор немачког језика и књи-
жевности; мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Немачки језик и књижевност); 
мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет, односно профил Немачки језик 
и књижевност); лица која су стекла академско звање мас-
тер, морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије из области предмета, односно на студијским 
групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул 
Немачки језик и књижевност; Немачки језик; да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
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за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије и 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству Републике Србије (извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству); ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверен препис или овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим приправника и дру-
гих лица која могу засновати радни однос без положе-
ног одговарајућег испита); 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 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 других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и доказ да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ 
о знању српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад у школи – уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. Кандидати 
попуњавају формулар за пријаву на конкурс на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и одштампани пријавни формулар заједно 
са потребном документацијом достављају школи. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не старије од 
шест месеци. Пријавни формулар са потребном докумен-
тацијом се подноси лично или се шаље на горенаведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и преко телефона 034/332-179.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ“

34321 Десимировац бб.
тел. 034/561-063

Наставник физичког  
и здравственог васпитања

са 95% радног времена,  
за рад у Реснику и Лужницама

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гл. РС“, бр. 
24/05, 61/05, 054/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове про-
писане члановима 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“; бр. 88/17, 27/18 – 
др. закони, 10/19 и 6/20) и то да: има одговарајуће обра-
зовање прописано чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и чланом 2 став 1 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС – Просветни гласник 
РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 2/17, 13/18 
и 11/19); да има психичку, физичку и здравстену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без озира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фолмулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни фолмулар са званич-
не интернет странице, потребно је да кандидат достави 
школи: кратку биографију (ЦВ) и податке о професионал-

ном развоју, оригинал или оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверен 
препис / 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); уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (уверење о неосуђиваности – основни суд и 
уверење о не кажњавању – МУП, не старије од 6 месеци); 
потврда одговарајуће установе да је кандидат положио 
испит из српског језика (осим кандидата који су средње, 
више или високо образовање стекли на српском језику, 
што доказује оригиналом или овереним преписом / фото-
копијом дипломе за наведени ниво образовања); доказ 
о здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандаризо-
ваних поступака. Одлуку о избору кандидата донеће кон-
курсна 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 приложе-
ни докази који се траже конкурсом, као ни пријаве оних 
кандидата који не испуњавају услове у погледу образо-
вања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који се 
прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкурсном поступку у складу са Законом 
о заштити података о личности („Сл. гл. РС“, бр. 87/18). 
Пријавни формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Сре-
тен Младеновић“, 34321 Десимировац бб., са назнаком „За 
конкурс – наставник физичког и здравственог васпитања”. 
Особа за контакт: секретар школе, 034/561-063.

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 2
тел. 034/6841-659

Наставник економске групе 
предмета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука УС и 113/17 
и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 
6/20), односно да: има одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
– др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20), у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и 
туризам (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/15, 
16/15, 19/15, 11/16, 2/17 и 13/18) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Економија, право и администрација (“Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 1/19 и 
9/19), а) дипломирани економиста; б) мастер економиста, 
претходно завршене основне академске студије у области 
економије; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривича дела при-
мање или давање мита, за кривича дела из групе кри-
вичних 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 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом кандидат дос-
тавља школи, и то: доказ о одговарајућем образовању 
(диплому); доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривича дела примање или давање 
мита, за кривича дела из групе кривичних дела против 

полне слободе, против правног саобраћаја и 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 старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених, са хологра-
мом; уверење о држављанству РС, не старије од 6 месе-
ци; доказ о познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима – доказ о испуњености овог 
услова (лекарско уверење) кандидат прилаже пре закљу-
чења уговора о раду. Докази који се прилажу морају бити 
у оригиналу или оверени преписи / фотокопије. Кон-
курс 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 применом 
стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена 
психолошка процена способности (у периоду од 6 месе-
ци пре истека рока за пријаву на овај конкурс), кандидат 
ће у пријави назначити када и где је извршена. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у 
просторијама школе, о чему ће кандидати бити накнад-
но обавештени. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу, са 
назнаком “Пријава на конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ”
34310 Топола, Мије Тодоровића 8

тел. 034/6811-003

Наставник информатике и 
рачунарства

са 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, 88/2017, 27/18 – др. закони, 
10/19 и 6/20), и то: да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања 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, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021 и 17/2021); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
предвиђена чл. 139 ст.1. тач. 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, 88/2017, 27/18 – др. зако-
ни, 10/19 и 6/20), и то: да има одговарајуће образовање 
(средње образовање у трајању од 4 године –гимназија, 
економски или правни смер); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела предвиђена чл. 139 ст.1. тач. 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар који се нала-
зи на сајту Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, достављају и: биографске податке односно 
радну биографију (ЦВ); оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија); доказ о позна-
вању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); уверење надлеж-
не полицијске управе о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци). Уверење о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци) изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар са 
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доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети 
лично или поштом у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу школе: Основна школа „Карађорђе“, 
34310 Топола, Мије Тодоровића 8. Телефон за додатна 
обавештења: 034/6811-003. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ДРУГА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац 

Лицеја Кнежевине Србије 2
тел. 034/341-398

Наставник математике и рачунарства 
и информатике

са 75% радног времена
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања про-
писаног чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Сл. гласник РС” бр. 15/13, 
11/16, 2/17, 11/17, 13/18 и 7/19); знање српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
поседовање држављанства Републике Србије; неосуђива-
ност 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 других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и достављају: уве-
рење о држављанству Републике Србије; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о неосуђиваности; оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; доказ о знању језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад, осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику. Лекарско уверење се 
доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку про-
цену коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу са 
назнаком „За конкурс” или доставити лично. Рок за дос-
тављање документације је осам дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/332-706

Васпитач
за рад са децом узраста од три године  

до поласка у школу
УСЛОВИ: лица која испуњавају услове прописане Зако-
ном и имају одговарајуће образовање; лица на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, мастер струковне студије) 
и специјалистичке струковне студије по прописима који 
су уређивали високо образовање у периоду од 10. сеп-
тембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; лица на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лица на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање; изузет-
но, лице које има средње образовање и године радног 
искуства на тим пословима стечено до дана ступања на 
снагу прописа којима се уређује област предшколског 
васпитања и образовања; уверење – доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом (не 
старији од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора 
о раду; да кандидати нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20); да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Оба-
веза полагања испита за лиценцу. Кандидати прилажу: 
формулар за пријаву на конкурс; потпуну личну и радну 
биографију, са адресом и контакт телефоном (ЦВ), ове-
рену копију дипломе, извод из матичне књиге рођених,  

уверење о држављанству (не старија од 6 месеци), уве-
рење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а, не 
старије од 6 месеци), дозволу за рад – лиценцу. Напо-
мена: кандидат који не поседује лиценцу, односно нема 
положен стручни испит, дужан је да исти положи у закон-
ском року након заснивања радног односа. Кандидати 
попуњавају формулар за пријаву на конкурс на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом достављају установи. Пријаву 
са наведеном документацијом доставити у затвореној 
коверти лично или путем поште на горенаведену адресу. 
По окончању конкурса, установа задржава достављену 
документацију. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

Медицинска сестра – васпитач
за рад са децом од шест месеци  

до три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: лице које има средње образовање у трајању од 
четири године – медицинска сестра – васпитач; лице које 
има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или специјалистичке струковне сту-
дије), на којима је оспособљено за рад са децом јасленог 
узраста – васпитач; доказ – уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом (не ста-
рији од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора о 
раду; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20); да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Обавеза полагања 
испита за лиценцу. Кандидати прилажу: потпуну личну и 
радну биографију, са адресом и контакт телефоном – ЦВ, 
оверену копију дипломе, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству (не старија од 6 месеци), 
уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а, не 
старије од 6 месеци), формулар за пријаву на конкурс, 
дозвола за рад – лиценца. Напомена: кандидат који не 
поседује лиценцу, односно нема положен стручни испит, 
дужан је да исти положи у законском року након засни-
вања радног односа. Кандидат попуњава формулар за 
пријаву на конкурс на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
формуларом достављају установи. Пријаву са наведеном 
документацијом доставити у затвореној коверти лично 
или путем поште на горенаведену адресу. По окончању 
конкурса установа задржава достављену документацију. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Конкурс је отворен 8 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Хемија, ужа научна 

област Аналитичка хемија
у Институту за хемију Факултета,  
на одређено време на три године

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, доктор наука – хемијске науке 
који сходно Закону о високом образовању показује смисао 
за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању, Статутом Факултета и Правилником 
о систематизацији послова и радних задатака Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова 
треба да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених радо-
ва, односно радова за који поседују потврду да су при-
хваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. 
Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних органа пово-
дом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени 
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској устано-
ви. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац

Светозара Марковића 69
тел. 011/306-800

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Дерматовенерологија

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено 
на студијама трећег степена (докторске академске студије 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005 године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Офталмологија

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено 
на студијама трећег степена (докторске академске студије 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005 године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Физикална медицина 

и рехабилитација
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено 
на студијама трећег степена (докторске академске студије 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005 године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Радиологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено 
на студијама трећег степена (докторске академске студије 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005 године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Фармацеутска хемија

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: магистар фармације, високо образовање стече-
но на студијама трећег степена (докторске академске сту-
дије по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005 године), односно стечен назив докто-
ра наука по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Епидемиологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено 
на студијама трећег степена (докторске академске студије 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005 године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године.

ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да испуњавају 
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чла-
ном 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдама надлежних органа.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
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73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. Закон, 
11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. 
закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, Пра-
вилником о критеријумима за избор у звање наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета меди-
цинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. На конкурс при-
ложити: 1. пријаву на конкурс; 2. биографију; 3. уверење 
о држављанству; 4. извод из матичне књиге рођених; 
5. оверене фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује ниво образовања; 6. потврду надлежног орга-
на да кандидат није правноснажно осуђиван за кривич-
на дела против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи; 7. спи-
сак стручних и научних публикација и по један примерак 
тих публикација, а за кандидате који су у радном односу 
на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потвр-
ду Комисије за квалитет о педагошком раду. Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање наставника на Универ-
зитету у Крагујевцу које је саставни део Правилника о 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу (https: //
www.kg.ac.rs/Docs/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_izbora_u_
zvanje_nastavnika.pdf) утврђена је обавеза кандидата да 
релевантна документа која прилаже ради оцене испуње-
ности општих услова, као и обавезних и изборних елеме-
ната прописаних одредбама Правилника о критеријумима 
за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу 
достави и у електронској форми (на компакт диску – ЦД). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац

Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Вештина 
комуникације

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента док-
торских студија, сваки од претходних степена студија 
завршен са просечном оценом најмање осам (8), смисао 
за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Патолошка 
анатомија

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента док-
торских студија, сваки од претходних степена студија 
завршен са просечном оценом најмање осам (8), смисао 
за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 
ужа научна област Фармацеутска 

микробиологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: магистар фармације, стечен статус студента 
докторских студија, сваки од претходних степена студија 
завршен са просечном оценом најмање осам (8), смисао 
за наставни рад.

Истраживач приправник за научну 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Дечја и превентивна 
стоматологија

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: доктор стоматологије, завршен други степен 
академских студија са просечном оценом најмање осам 
(8), уписане докторске студије.

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 
област Медицинска генетика

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских академ-
ских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа 
студија најмање осам (8) 

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 
област Медицинска генетика

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских академ-
ских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа 
студија најмање осам (8) 

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 
област Дерматовенерологија

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских академ-
ских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа 
студија најмање осам (8).

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 
област Дерматовенерологија

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских академ-
ских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа 
студија најмање осам (8).

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 

област Фармацеутска хемија
на одређено време 1 године

УСЛОВИ: магистар фармације, студент докторских ака-
демских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа 
студија најмање осам (8).

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 

област Фармацеутска хемија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: магистар фармације, студент докторских ака-
демских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа 
студија најмање осам (8).

ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да испуњавају 
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чла-
ном 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдама надлежних органа да нису осуђивани за кри-
вична дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. зако-
ни, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 
- др. закон), Закона о науци и истраживањима (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 49/19), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. На конкурс приложити: пријаву на конкурс; 
биографију; уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених; оверене фотокопије диплома или 
уверења којима се потврђује ниво образовања; потврду 
надлежног органа да кандидат није правноснажно осуђи-
ван за кривично дело против полне слободе, фалсифико-
вања исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској 
установи; потврду да је студент докторских студија (за 
асистента и за сараднике у настави), списак стручних и 
научних публикација и по један примерак тих публика-
ција, у складу са упутством које се налази на страници 
Факултета http: //www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуње-
ности услова конкурса, сви кандидати су у обавези да 
доставе и у електронској форми (на компакт диску - ЦД). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КАРАЂОРЂЕ”

34210 Рача Крагујевачка
Карађорђева 102
тел. 069/808-4221

Наставник физике
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 ставом 1 тачком 1) подтачкама (1) и 
(2) и тачком 2) и ставом 2. истог члана Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 

и 6/2020) и одговарајући степен и врста образовања за 
радно место за које се подноси пријава по конкурсу у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/21 
и 17/21) - доказ: оверена фотокопије дипломе о одгова-
рајућем образовању и степену и врсти образовања, под-
носи се уз пријаву на конкурс; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ о испуњености овог услова доставља се пре закљу-
чења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (уверење о неосуђиваности под-
носи се уз пријаву на конкурс у оригиналу или овереној 
фотокопији, не старије од 6 месеци од дана објављивања 
конкурса); да је држављанин Републике Србије (уверење 
о држављанству подноси се уз пријаву на конкурс, у ори-
гиналу или овереној фотокопији, не старије од 6 месе-
ци од дана објављивања конкурса); да зна српски језик 
(доказ: оверена копија јавне исправе којим се доказује да 
је кандидат стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику, на коме се остварује образовно-вас-
питни рад или је положило испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе; подноси се уз 
пријаву на конкурс; овај доказ достављају само кандидати 
који нису стекли образовање на српском језику).

ОСТАЛО: Поред наведеног, кандидат треба да достави: 
одштампан пријавни формулар који кандидат попуња-
ва на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; извод из матичне 
књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији и 
своју биографију. Пријаве са потребном документацијом 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији Националне службе за запошљавање 
“Послови”, на адресу школе: Основна школа “Карађорђе”, 
Карађорђева 102, 34210 Рача Крагујевачка, са назнаком 
за конкурс за слободна радна места. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Телефон за 
ближе информације: 069/808-4221. Особа за контакт Бор-
ко Петровић, секретар школе.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Сарадник у звању асистента 
за научну област Машинско 
инжењерство, за ужу научну 

област Примењена информатика у 
инжењерству

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских академских студија из 
области машинског инжењерства који је завршио основне 
академске студије са просечном оценом најмање 8 и мас-
тер академске студије са просечном оценом најмање 8 
или је завршио основне студије по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године 
са просечном оценом најмање 8, из области машинског 
инжењерства, кандидат мора да има просечну оцену 
најмање 8,5 из предмета уже научне области за коју се 
кандидат бира, кандидат мора да поседује активно знање 
енглеског језика. Општи предуслов: кандидат мора да 
испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 ставом 4 Закона о високом образо-
вању. Кандидати поред општих услова треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању, Статута Факултета инжењерских наука Уни-
верзитета у Крагујевцу и Правилника о ближим услови-
ма за избор у звање сарадника Факултета инжењерских 
наука Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс 
потребно је доставити: оверену фотокопију личне кар-
те или очитану личну карту, извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; потврду да је кан-
дидат студент докторских студија из области машинског 
инжењерства, оригинал или оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеним претходним степенима студија, 
уверење о положеним испитима на претходним степенима 
студија, уверење о положеним испитима на докторским 
студијама, за кандидате који су у радном односу на Факул-
тету инжењерских наука обавезно је доставити оцену 
педагошког рада; биографију, списак стручних и научних 
радова, као и саме радове, уверења надлежног органа 
да кандидат није осуђиван за кривично дело и да против 
кандидата није покренута истрага или да није подигнута 
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оптужница и друге доказе којима се доказује испуњење 
општих и посебних услова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата са 
прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских 
наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком 
радног места за које се конкурише и уже научне области. 
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” и на интернет страници Факултета 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звању асистента 
за научну област Машинско 
инжењерство, за ужу научну 

област Примењена информатика у 
инжењерству

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских академских студија из 
области машинског инжењерства који је завршио основне 
академске студије са просечном оценом најмање 8 и мас-
тер академске студије са просечном оценом најмање 8 
или је завршио основне студије по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године 
са просечном оценом најмање 8, из области машинског 
инжењерства, кандидат мора да има просечну оцену нај-
мање 8,5 из предмета уже научне области за коју се кан-
дидат бира, кандидат мора да поседује активно знање 
енглеског језика. Општи предуслов: Кандидат мора да 
испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 ставом 4 Закона о високом образо-
вању. Кандидати поред општих услова треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању, Статута Факултета инжењерских наука Уни-
верзитета у Крагујевцу и Правилника о ближим услови-
ма за избор у звање сарадника Факултета инжењерских 
наука Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс 
потребно је доставити: оверену фотокопију личне кар-
те или очитану личну карту, извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; потврду да је кан-
дидат студент докторских студија из области машинског 
инжењерства, оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о завршеним претходним степенима 
студија, уверење о положеним испитима на претходним 
степенима студија, уверење о положеним испитима на 
докторским студијама, за кандидате који су у радном 
односу на Факултету инжењерских наука обавезно је 
доставити оцену педагошког рада; биографију, списак 
стручних и научних радова, као и саме радове, уверења 
надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривично 
дело и да против кандидата није покренута истрага или 
да није подигнута оптужница и друге доказе којима се 
доказује испуњење општих и посебних услова. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: 
Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре 
Јањић 6, са назнаком радног места за које се конкурише 
и уже научне области. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” на интернет 
страници Факултета инжењерских наука Универзитета у 
Крагујевцу.

Сарадник у звању сарадника 
у настави за научну област 

Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, за ужу научну област 

Електротехника и рачунарство
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или спе-
цијалистичких академских студија који је студије првог 
степена студија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8); кандидат мора да има положене испите, са 
просечном оценом најмање 8 (осам) из наставних пред-
мета уже научне области за коју се бира; да је кан-
дидат у току студија показао интересовање за науч-
ноистраживачки рад из уже научне области за коју се 
бира; да је кандидат студије завршио у року; канди-
дат мора да поседује активно знање енглеског језика. 
Општи предуслов: кандидат мора да испуњава општи 
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 
72 ставом 4 Закона о високом образовању. Кандида-
ти поред општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образовању, 
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у 
Крагујевцу и Правилника о ближим условима за избор 
у звање сарадника Факултета инжењерских наука Уни-
верзитета у Крагујевцу Уз пријаву на конкурс потреб-
но је доставити: оверену фотокопију личне карте или 
очитану личну карту, извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; потврду да је кандидат сту-
дент мастер академских студија или специјалистичких 
академских студија из области за коју се бира, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе или уверења о завр-
шеном претходном степену студија, уверење о положе-
ним испитима на свим степенима студија, биографију, 

списак стручних и научних радова, као и саме радове, 
уверења надлежних органа да кандидат није осуђиван 
за кривично дело и да против кандидата није покренута 
истрага или да није подигнута оптужница; друге доказе 
којима се доказује испуњење општих и посебних усло-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити 
на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Кра-
гујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком радног места за 
које се конкурише и уже научне области. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” и на интернет страници Факултета инжењер-
ских наука Универзитета у Крагујевцу Универзитета у 
Крагујевцу.

ОШ „ЖИВАДИНКА ДИВАЦ”
34000 Крагујевац 

Краља Милутина бб.
тел. 034/300-961

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20), и то: да има 
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, као 
и у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гл. РС – Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 
02/2016, 10/2016, 11/2016, 02/2017, 03/2017, 1/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Спремачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20), и то: I сте-
пен стручне спреме, основно образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи и то: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, однос-
но уверење ако диплома није издата; уверење да нису 
осуђивани 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 не старије 
од 6 месеци; доказ о знању српског језика на којем се 
изводи образовно-васпини рад у школи (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику); извод из 
матичне књиге рођених; уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма – ово уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве на конкурс се подносе у затвореној коверти са 
назнаком „За конкурс” поштом на адресу: ОШ „Живадин-
ка Дивац“, Краља Милутина бб, 34000 Крагујевац или 
се непосредно предају секретару школе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
сваког радног дана од 09.00 до 13.00 часова или путем 
телефона: 034/300-961.

КРАЉЕВО

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И

ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

тел. 036/5150-024

Наставник у звању доцента, научна 
област Медицинске науке, за ужу 
научну област Општа медицина

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктора медицинских наука. Кан-
дидат треба да испуњава опште и посебне услове пред-
виђене чланом 74 Закона о високом образовању (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично 
тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II–01-142 од 
22.02.2021. и бр. II-01-133/4 од 26.02.2021), Статутом 
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 
(пречишћен текст, бр 1540 од 14.08.2020), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. III-01-270 од 30.03.2021.г. бр. III-01-
515/4 од 24.06.2021. и бр. III-01-866/28 од 28.10.2021), 
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора у звање (које је саставни 
део Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу), Правилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/44 
од 16.07.2020. бр. III-01-871/19 од 29.10.2020.г. бр. III-
01-1161/22 од 28.12.2020. бр. III-01-37/16 од 28.01.2021. 
и бр. III-01-866/27 од 28.10.2021), у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављеног кандидата, као 
и опште услове за заснивање радног односа утврђене 
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 – аутентично тумачење). Кандидати који се 
пријављују на конкурс морају испуњавати општи преду-
слов у погледу неосуђиваности, утврђен чланом 72 став 
4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, што доказују потврдом 
надлежног органа да нису осуђивани за кривична дела 
предвиђена наведеним прописима. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; оверене копије диплома, 
односно уверења о стеченом високом образовању; уве-
рење/потврда/диплома којом се доказује просечна оцена 
претходних степена студија; списак објављених стручних 
и научних радова; доказе о испуњавању општих преду-
слова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 72 
став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 
статута Универзитета у Крагујевцу. Све доказе је потреб-
но доставити у оригиналу или овереној копији. Сву доку-
ментацију са доказима о испуњености услова конкурса 
кандидати за избор наставника су дужни да доставе и 
у електронској форми на компакт диску – ЦД, у складу 
са Упутством за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивање релевантних докумената које канди-
дат доставља у току поступка избора у звање, Универ-
зитета у Крагујевцу (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php). Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Универзи-
тет у Крагујевцу – Факултет за хотелијерство и туризам у 
Врњачкој Бањи, Војвођанска бб, 36210 Врњачка Бања, са 
назнаком „Пријава на конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И

ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб.

тел. 036/5150-024

Наставник у звању доцента, научна 
област Математичке науке, за ужу 

научну област Математичка анализа 
са применама

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктор математичких наука. Кан-
дидат треба да испуњава опште и посебне услове пред-
виђене чланом 74 Закона о високом образовању (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично 
тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II–01-142 од 
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22.02.2021. и бр. II-01-133/4 од 26.02.2021), Статутом 
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 
(пречишћен текст, бр 1540 од 14.08.2020), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. III-01-270 од 30.03.2021. бр. III-01-
515/4 од 24.06.2021. и бр. III-01-866/28 од 28.10.2021), 
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које кандидат 
доставла у току поступка избора у звање (које је састав-
ни део Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу), Правилником о критеријумима за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-
01-523/44 од 16.07.2020. бр. III-01-871/19 од 29.10.2020. 
бр. III-01-1161/22 од 28.12.2020. бр. III-01-37/16 од 
28.01.2021. и бр. III-01-866/27 од 28.10.2021), у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављеног кандидата, 
као и опште услове за заснивање радног односа утврђене 
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 – аутентично тумачење). Кандидати који се 
пријављују на конкурс морају испуњавати општи преду-
слов у погледу неосуђиваности, утврђен чланом 72 став 
4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, што доказују потврдом 
надлежног органа да нису осуђивани за кривична дела 
предвиђена наведеним прописима. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; оверене копије диплома, 
односно уверења о стеченом високом образовању; уве-
рење/потврда/диплома којом се доказује просечна оцена 
претходних степена студија; списак објављених стручних 
и научних радова; доказе о испуњавању општих преду-
слова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 72 
став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 
Статута Универзитета у Крагујевцу. Све доказе је потреб-
но доставити у оригиналу или овереној копији. Сву доку-
ментацију са доказима о испуњености услова конкурса 
кандидати за избор наставника су дужни да доставе и 
у електронској форми на компакт диску – ЦД, у складу 
са Упутством за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивање релевантних докумената које канди-
дат доставља у току поступка избора у звање, Универ-
зитета у Крагујевцу (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php). Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Универзи-
тет у Крагујевцу – Факултет за хотелијерство и туризам у 
Врњачкој Бањи, Војвођанска бб, 36210 Врњачка Бања, са 
назнаком: „Пријава на конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И

ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

тел. 036/5150-024

Наставник у звању ванредни 
професор, научна област економске 
науке, за ужу научну област Општа 

економија и привредни развој
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктор наука – економске нау-
ке. Кандидат треба да испуњава опште и посебне усло-
ве предвиђене чланом 74 Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутен-
тично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II–01-
142 од 22.02.2021. и бр. II-01-133/4 од 26.02.2021), Ста-
тутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој 
Бањи (пречишћен текст, бр 1540 од 14.08.2020), Правил-
ником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, бр. III-01-270 од 30.03.2021. бр. III-01-
515/4 од 24.06.2021. и бр. III-01-866/28 од 28.10.2021), 
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање (које је састав-
ни део Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу), Правилником о критеријумима за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-
01-523/44 од 16.07.2020. бр. III-01-871/19 од 29.10.2020. 
бр. III-01-1161/22 од 28.12.2020. бр. III-01-37/16 од 
28.01.2021. и бр. III-01-866/27 од 28.10.2021), у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављеног кандидата, 
као и опште услове за заснивање радног односа утврђене 
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 – аутентично тумачење). Кандидати који се 
пријављују на конкурс морају испуњавати општи преду-
слов у погледу неосуђиваности, утврђен чланом 72 став 
4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Ста-

тута Универзитета у Крагујевцу, што доказују потврдом 
надлежног органа да нису осуђивани за кривична дела 
предвиђена наведеним прописима. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; оверене копије диплома, 
односно уверења о стеченом високом образовању; уве-
рење/потврда/диплома којом се доказује просечна оцена 
претходних степена студија; списак објављених стручних 
и научних радова; доказе о испуњавању општих преду-
слова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 72 
став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 
Статута Универзитета у Крагујевцу. Све доказе је потреб-
но доставити у оригиналу или овереној копији. Сву доку-
ментацију са доказима о испуњености услова конкурса 
кандидати за избор наставника су дужни да доставе и 
у електронској форми на компакт диску – ЦД, у складу 
са Упутством за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивање релевантних докумената које канди-
дат доставља у току поступка избора у звање, Универ-
зитета у Крагујевцу (доступно na: http://www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php) Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Универзи-
тет у Крагујевцу – Факултет за хотелијерство и туризам у 
Врњачкој Бањи, Војвођанска бб, 36210 Врњачка Бања, са 
назнаком: „Пријава на конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Вранеши, Михаила Петровића Аласа 1
тел. 036/5110-359

1. Наставник српског језика
са 88% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуња-
ва и услове у складу са чл. 139 и чл. 140 став 1 тачка 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и 
има одговарајуће образовање, у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник” бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс доставити: 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверен препис 
/ фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о 
неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично 
дело насиља у породици, одузимања малолетног лица, 
запуштања и злостављања малолетног лица или родос-
кврнуће, 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 добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандида-
та није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, доказ о испуњености услова из члана 139 
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања – за извођење наставе на српском језику. Кан-
дидати обавезно попуњавају пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја који заједно са потребном 
документацијом достављају школи. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Лекарско 
уверење се прилаже пре потписивања уговора о раду, 
копије морају бити оверене, овера не сме бити старија од 
6 месеци. Лекарско уверење се доставља по коначности 
одлуке о избору кандидата, а пре потписивања уговора 
о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у обзир. Пријаве са потребним документима 
слати на горенаведену адресу. Сва обавештења на теле-
фон: 036/5110-359.

2. Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са Законом и то: 1) 
да има завршено основно образовање и васпитање; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изричена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три године као и 
за кривична насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4) да има држаљанство Републике Србије 

5) да зна српски језик. Кандидати обавезно попуњавају 
пријавни формулар преузет са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја који заједно са потребном документацијом досављају 
школи. Уз формулар достављају: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, доказ да се против 
кандидата не води истрага, нити да је подигнута оптуж-
ница и да се не води кривични поступак пред судом (све 
не старије од 6 месеци). Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Лекарско уверење се 
прилаже пре потписивања уговора о раду. Копије морају 
бити оверене, овера не сме бити старија од 6 месеци. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у обзир. Пријаве са потребним документима слати 
на горенаведену адресу. Сва обавештења на телефон: 
036/5110-359.

3. Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове; 
да има одговарајуће образоваље у складу са Законом и 
то: 1) да има завршено основно образовање и васпитање, 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изри-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
године као и за кривична насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4) да има држаљанство 
Републике Србије, 5) да зна српски језик. Кандидати оба-
везно попуњавају пријавни формулар преузет са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја који заједно са потребном доку-
ментацијом достављају школи. Уз формулар кандидати 
достављају: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, доказ да се против кандидата не води 
истрага, нити да је подигнута оптужница и да се не води 
кривични поступак пред судом (све не старије од 6 месе-
ци). Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 
8 дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Лекарско уверење се прилаже пре потписи-
вања уговора о раду. Копије морају бити оверене, овера 
не сме бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са 
потребним документима слати на горе наведену адресу. 
Сва обавештења на телефон: 036/5110-359.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА 
ШКОЛА

“Др ЂОРЂЕ РАДИЋ”
36000 Краљево

Миомира Бркушанца Мишка 2
тел. 036/359-888

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања уређаја и опреме

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 
88/17, 27/18 – др. закон 10/19 и 6/20) и то: да има трећи 
или четврти степен стручне спреме (машинске струке), да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
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 српски јазик. Уз одштампан и читко попуњен пријавни 
формулар који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
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развоја (www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос 
у установама образовања и васпитања), доставити: ори-
гинал или оверену фотокопију сведочанства о завршеној 
средњој школи, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, уверење надлежног суда и извод 
из казнене евиденције полицијске управе – Одељење 
за казнену евиденцију (не старију од 6 месеци), доказ о 
знању српског језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности (лекарско уверење) 
доставља се пре закључења уговора о раду.

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлукаУС, 113/2017 
и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом и 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
број 88/17, 27/18 – др. закон 10/19 и 6/20), и то: да има 
средње образовање у трајању од 4 године електротех-
ничке струке, познавање информационих технологија и 
одржавање мрежа (провера кандидата ће се извршити 
од стране комисије коју формира директор школе); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски јазик. Уз одштампан и чит-
ко попуњен пријавни формулар који се може преузети 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/formular 
за пријем у радни однос у установама образовања и вас-
питања), доставити: оригинал или оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној средњој школи, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење 
надлежног суда и извод из казнене евиденције полицијске 
управе – Одељење за казнену евиденцију (не старију од 
6 месеци), доказ о знању српског језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи, само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности (лекарско уверење) доставља се пре закључења 
уговора о раду. Пре доношења одлуке о избору канди-
дата врши се провера психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима од стране Националне службе за 
запошљавање.

Руковалац пољопривредном 
механизацијом

2 извршиоца

Помоћни радник – узгајивач 
домаћих животиња

Руковалац пољопривредном 
механизацијом

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) 
и то да: има одговарајуће средње образовање у трајању 
од три године, пољопривредне струке; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за 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; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик; да има положен возачки испит за Ф категорију. Уз 
одштампан и читко попуњен пријавни формулар који се 
може преузети на званичној интернет страници Минис-

тарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос у установа-
ма образовања и васпитања), доставити: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них, уверење надлежног суда и извод из казнене евиден-
ције оолицијске управе – Одељење за казнену евиденцију 
(не старију од 6 месеци), доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности (лекарско уверење) доставља се пре 
закључења уговора о раду. Пре доношења одлуке о избо-
ру кандидата врши се провера психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима од стране Националне 
службе за запошљавање.

Помоћни радник – узгајивач 
домаћих животиња

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) 
и то да: има одговарајуће средње образовање у трајању 
од три године, пољопривредне струке; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за 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 Републике Србије; да зна српски 
јазик. Уз одштампан и читко попуњен пријавни форму-
лар који се може преузети на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос у 
установама образовања и васпитања), доставити: ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, уверење надлежног суда и извод из казнене 
евиденције полицијске управе – Одељење за казнену еви-
денцију (не старију од 6 месеци), доказ о знању српског 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли, само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности (лекарско уверење) доставља се 
пре закључења уговора о раду. Пре доношења одлуке о 
избору кандидата врши се провера психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима од стране Нацио-
налне службе за запошљавање. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“, 
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс 
“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА 
ШКОЛА

“Др ЂОРЂЕ РАДИЋ”
36000 Краљево

Миомира Бркушанца Мишка 2
тел. 036/359-888

Стручни сарадник – библиотекар
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог  
са функције, а најдуже  
до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама. Кандидат тре-
ба да поседује образовање из психолошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва од којих по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова. Настав-
ник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит односно испит 
за лиценцу сматра се да има образовање из члана 142 

став 1 Закона, а кандидат који нема образовање из прет-
ходног става обавезан је да га стекне у року од једне а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат треба и 
да има: психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обрзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страниви Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са пријавним формуларом доставља школи. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; потврду или уверење 
високошколске установе о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи или доказ о 
положеним испитима из педагогије и психологије у току 
студија или доказ о положеном стручном испиту однос-
но испиту за лиценцу, оригинал или оверена фотоко-
пија; извод из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе, не старије од шест месеци од дана објављивања 
конкурса, оригинал или оверена фотокопија; уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), оригинал или 
оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених (не 
старије од шест месеци), оригинал или оверена фотоко-
пија; да знају српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; доказ да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење надлежног суда); 
доказ да знају српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (доставља кандидат који није стекао 
образовање на српском језику); доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
(лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Пре доношења одлуке о избору кандидата врши 
се провера психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима од стране Националне службе за запошља-
вање. Пријаве на конкурс са потребном документацијом о 
испуњености услова доставити лично или на горенаведе-
ну адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са са назнаком “За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
36000 Краљево, Излетничка 10

тел. 036/379-700

Наставник географије
са 65% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

а најдуже до 31.08.2022. године

Наставник хемије
са 80% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС, 113/17, 95/18), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 
ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1. подтач-
ка (1) и (2) и тачка 2. истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20). Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 и 11/19). У складу са чл. 
139 Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20), у радни 
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однос у установи може да буде примљено лице, под усло-
вима прописаним Законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање (образовање је прописано чл. 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18, 10/19, 6/20) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18и 11/19). У складу 
са чл. 142 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат мора да има и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова. Образовање из 
става 1 овог члана, наставник, васпитач и стручни сарад-
ник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Наставник и стручни сарадник 
који је у току студија положио испит из педагогије и пси-
хологије или положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 
овог Закона. Кандидат треба да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази 
које кандидат прилаже уз потписану пријаву: оверен пре-
пис (копију) дипломе о завршеном одговарајућем обра-
зовању; оригинал или оверена фотокопија исправе којом 
се доказује да је кандидат стекао образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије 
или доказ да је кандидат положио стручни испит - испит 
за лиценцу; уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена копија); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ 
да кандидат није осуђиван за напред наведена кривична 
дела; извод из казнене евиденције прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
копија); доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика. Кандидат попуњава и пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати, који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из претходног става и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Потписане прија-
ве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”, поштом на адресу: ОШ 
„Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излетничка 10 или лично 
у просторије школе у времену од 08.00 до 13.00 часова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. За додатне информације обратити се на 
телефон 036/379-700.

Чистачица
са 50% радног времена,  

за рад у издвојеном одељењу школе  
у Каменици

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом: 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) 
и члановима 33 и 43 Правилника о организацији и 
систематизацији послова ОШ “Вук Караџић” Краљево, 

број 245/1 од 23.03.2018. године. У складу са чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) 
и чланом 33 Правилника о организацији и системати-
зацији послова ОШ ”Вук Караџић” Краљево, број 245/1 
од 23.03.2018. године, у радни однос у установи може 
да буде примљено лице, под условима прописаним 
Законом и то ако: има одговарајуће образовање; има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављанство Репу-
блике Србије; зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Поред наведених усло-
ва, кандидат треба да испуњава и услове из члана 43 
Правилника о организацији и систематизацији послова 
ОШ ”Вук караџић” Краљево, број 245/1 од 23.03.2018. 
године, односно да има: основно образовање. Докази 
које кандидат прилаже уз потписану пријаву: оверен 
препис (копију) дипломе о завршеном основном образо-
вању; уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена копија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ да 
кандидат није осуђиван за напред наведена кривична 
дела. извод из казнене евиденције, прибавља кандидат 
у Министарству унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе (не старије од 6 месеци - оригинал или 
оверена копија); доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику; доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доставља само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидат 
попуњава и пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља школи. Потпи-
сане пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом 
на адресу: ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излет-
ничка 10, или лично у просторије школе у времену од 
09.00 до 12.00 часова, сваког радног дана. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. За додатне информације обратити се на теле-
фон: 036/379-700.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
36340 Конарево
тел. 036/821-211

Домар – мајстор одржавања
за раду матичној школи у Конареву и 

издвојеним одељењима у Матаругама, 
Богутовцу и Лопатници

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС”, 
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1тачке 
1)–5) Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19 6/2020) и услове из члана 43 Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова у Основној школи „Ђура 
Јакшић“ Конарево, бр. 213.од 22.03.2018. године, и то: 
стручна спрема: средње образовање машинске, електро, 
столарске, браварске или водоинсталатерске струке или 
образовног профила-инсталатер; положен стручни испит 
за рад са судовима под притиском (за послове руковања 
постројењем у котлатници), радно искуство од најмање 
3 године рада у радном односу на пословима домара и 
руковаоца парним котловима; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

Радник на одржавању хигијене – 
чистачица

за 50% радног времена, у издвојеном 
одељењу у Лопатници

УСЛОВИ: У радни однос, може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС”, 
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1тач-
ке 1) -5) Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. 
закон, 10/19 6/2020) и услове из члана 45 Правилника 
о организацији и систематизацији послова у Основној 
школи „ Ђура Јакшић”Конарево. бр. 213 од 22.03.2018. 
године, и то: да је стекао одговарајуће образовање - I 
степен стручне спреме (основно образовање); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 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 Републике Србије, да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: По расписаном конкурсу учесник конкурса тре-
ба да поднесе: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије (ори-
гинал не старији од 6 месеци или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
доказа надлежне полицијске управе да није осуђиван пра-
воснажном 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал не старији од 6 месеци или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци), оверену фотокопију 
доказа о стеченом одговарајућем образовању, оверену 
фотокопију доказа о положеном испиту за рад са судо-
вима под притиском (за послове руковања постројењем 
у котларници) за радно место домара - мајстора одржа-
вања; потврду о радном искуству од најмање 3 године 
рада у радном односу на пословима домара и руковао-
ца парним котловима, за радно место домара - мајстора 
одржавања; доказ да кандидат зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези 
су да доставе само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће школске установе да је кандидат положио предмет, 
српски језик. Услови за заснивање радног односа морају 
бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок за 
пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављи-
вања конкурса у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. У поступку одлучивања о избору 
кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва за пријем у радни однос из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, врши ужи избор 
кандидата које упућује на психолошку процену кандидата 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана добијања резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима, конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о пси-
хичној, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима. Пријаву послати на адресу: Основна школа „Ђура 
Јакшић” Конарево, Ибарска 248, 36340 Конарево. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на телефон: 036/821-211. Неблаговремене, непот-
пуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

36000 Краљево, Витковац
тел. 036/587-38-89

Чистачица
са 61% радног времена, за рад у 

издвојеном одељењу у Милаковцу

Чистачица
са 61% радног времена, за рад у 

матичној школи у Витковцу
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/2018), треба 
да испуњавају и посебне услове предвиђене члановима: 
услове из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
и 10/2019, 6/2020) и члана 23 Правилника о организа-
цији и систематизацији послова у основној школи “Бран-
ко Радичевић” Витковац број 130 од 21.03.2018. године: 
да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 23 
Правилника о организацији и систематизацији послова у 
основној школи “Бранко Радичевић” Витковац број 130 од 
21.03.2018. године за радно место чистачица –први сте-
пен стручне спреме, односно завршена основна школа; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду са изабраним кан-
дидатом); да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - доказује се уверењем из казнене евиденције 
(коју прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе са датумом изда-
вања у току трајања конкурса); да имају држављанство 
Републике Србије (доказује се Уверењем о држављанству 
у оригиналу или овереној копији не старије од 6 месе-
ци); да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик, у обавези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а који се налази у делу „Ново на сајту”, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз попуњен пријавни 
формулар кандидати достављају: доказ о одговарајућем 
образовању - оверену копију сведочанства или уверења 
о стеченом основном образовању, извод из матичне 
књиге рођених (који је издат у последњих 6 месеци или 
има трајно важење, оригинал или оверена копија), уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена копија), уверење 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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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, као и да није утврђено дис-
криминаторно понашање, у складу са законом (прибавља 
се у Министарству унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе са датумом издавања у току трајања кон-
курса); доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику; биографију са контакт телефоном и 
адресом електронске поште. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад 
са децом и ученицима достављају само изабрани канди-
дати по окончању конкурса, а пре закључења уговора о 
раду. Пријавни формулар са пратећом докуметацијом се 
доставља у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови” лично радним даном од 09.00 до 
12.00 часова или поштом на адресу: ОШ „Бранко Радиче-
вић” Витковац, Краљевачка 31А, 36207 Витковац, са наз-
наком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

“ИВО ЛОЛА РИБАР”
36000 Краљево, Доситејева 5/4

тел. 036/315-242

Наставник математике
у посебним условима,  

са 55% радног времена

Стручни сарадник – психолог
у посебним условима,  

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
чланом 24 ст. 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17)) 
треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 и чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 
- др. закон, 10/19 и 6/20) и посебне услове предвиђене: 
чланом 2 тачка 9 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника у средњој школи 
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 1/95 до 17/21); чла-
ном 10 тачка 2 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 17/18 и 
6/20). Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
попуњен и одштампан пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; уверење о држављанству (са хологра-
мом или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (са холограмом или ове-
рена фотокопија); оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; лекарско уверење 
да лице има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду; доказ из казнене 
евиденције МУП-а да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или 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 дискриминатор-
но понашање (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од 6 месеци); потврду одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика 
(само кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Након утврђене 
испуњености услова кандидата за пријем у радни однос, 
кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. По достављеном 
извештају са кандидатима ће се обавити разговор. Прија-
ве достављати на адресу: ШОСО „Иво Лола Рибар“, 36000 
Краљево, Доситејева 5/4 или лично. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити на телефон: 036/315-242.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36000 Краљево, Цара Душана 2

тел. 036/314-296

Наставник математике
за 56% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 
2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тач-
ка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020), Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/16, 2/2017 и 3/2017) и члана 20 и 21 
Правилника о раду ОШ „Светозар Марковић” и то: у радни 
однос може да буде примљено лице под условима пропи-
саним Законом и то ако: има одговарајуће образовање 
из чл. 140 и одговарајуће образовање из чл. 142 Зако-

на о основама система образовања (односно образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина); 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које му је изречена без-
условна 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 про-
тив човечности 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 понашање; има држављанство Републи-
ке Србије; зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да под-
несе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, доказ да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова (настав-
ник који је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има наведено образовање); ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно обавештење о положеном испи-
ту за лиценцу (кандидати за послове наставника, струч-
ног сарадника или секретара школе, осим приправника и 
других лица која могу засновати радни однос без поло-
женог одговарајућег испита); доказ да кандидат поседу-
је психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима представља лекарско уверење не ста-
рије од 6 месеци у тренутку подношења пријаве на кон-
курс, издато од стране овлашћење здравствене установе 
(доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност 
за рад са децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат по окончању конкурса а пре закључења угово-
ра о рад); доказ да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које му је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као ни за кривична дела: насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и доказ да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - извод из казне-
не евиденције полицијске управе - Одељење за казнену 
евиденцију; доказ о држављанству Републике Србије - 
оригинал или оверена копија уверење о држављанству; 
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених; доказ о знању српског језика / доказ о знању 
српског језика и језика на којем ће остваривати образов-
но-васпитни рад код послодавца (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику / на 
српском језику и на језику на којем ће остваривати обра-
зовно-васпитни рад код послодавца); радну биографију. 
Кандидати преузимају и попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства и потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају школи. Уз потписану пријаву и наве-
дену документацију, потребно је доставити и документа-
цију на основу које се врши бодовање по критеријумима 
из члана 29 Правилника о раду (потврда о оствареном 
радом стажу у установама образовања и ван установа 
образовања и доказ о стеченом звању у поступку струч-
ног усавршавања и напредовања, уколико га поседују). 
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” поштом на горена-
ведену адресу, или лично радним даном од 08.00 до 14.00 
часова. Додатне информације о конкурсу можете добити 
од секретара школе, на телефон: 036/314-296. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће 
узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „РАШКА”
36350 Рашка, Омладински центар 3

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат за радно место радник на одржавању 
хигијене - чистачица треба да испуњава следеће услове: 
да има завршено основно образовање (доказ који се дос-
тавља: оверена фотокопија дипломе/сведочанства о завр-
шеном основном образовању); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
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злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење издато од МУП-а, не старије од 6 месеци); да има 
држављанство Републике Србије (уверење не старије од 6 
месеци); да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ који се доставља: оверена 
фотокопија дипломе-сведочанства о завршеном основном 
образовању). Одштампане пријаве (пријавни формулар се 
попуњава на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја) и потребну доку-
ментацију послати на адресу: ОШ „Рашка”, Омладински 
центар 3, 36350 Рашка, или предати секретаријату школе 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, у публи-
кацији „Послови“. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована од стране директора школе.

ОШ “СУТЈЕСКА”
36350 Рашка, 27. новембар бб.

тел. 036/250-204

Домар мајстор
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 113/2017), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 
ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 ст. 1 тачка 1 подтач-
ка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 и ст. 2 
Закона о основамасистемаобразовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 27/2018, 10/2019). Степен и врста образо-
вања морају бити у складу са чл. 3 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветнигласник” бр. 
11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 и 11/2019. Канди-
дат треба да има: држављанство Републике Србије (уве-
рење о држављанству у оригиналу или овереној копији); 
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање илидавањемита, 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 зна језик на коме се остварујеобразовно-вас-
питни рад (српски језик). Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а који се налази 
у делу „Ново на сајту”, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављашколи. 
Уз пријаву кандидат доставља: оверен препис (копију) 
дипломе о завршеном образовању; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена копија); доказ да кандидат није осуђиван за 
напред наведена кривична дела; извод из казнене еви-
денције прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе; доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик, у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високо школске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског језика. 
Лекарско уверење, којим се потврђује да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, подноси се пре закључења уговора 
о раду са изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке 
о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад коју врши 
Национална служба за запошљавање. Пријаве се дос-
тављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”, лично или поштом на адресу: ОШ 
“Сутјеска” Рашка, 35350 Рашка. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне 
информације обратити се секретаријату школе нателе-
фон: 036/250-204.

ОШ „ЈОВО КУРСУЛА”
36000 Краљево, Доситејева 136

тел./факс: 036/381-131

Наставник физике
за 90% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 75/2014…113/2017 и 95/2018 
- аутентично тумачење), испуњава и посебне услове 

предвиђене чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018- други закон, 10/2019, 6/2020) и чл. 37, 
39, 41-42 Правилника о организацији и систематизацији 
радних места у ОШ „Јово Курсула” Краљево бр. 02-141 /2 
од 23.03.2018 и Изменама и допунама дел. бр. 02-126 од 
01.03.2019 и то: да има одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 140 став 1 тачка 1) подтачка (2) и тачке 2) 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - други закон, 10/2019, 
6/2020). Степен и врста образовања морају бити у складу 
са чл. 3 тачке 8 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 
10/16 и 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 3/2021, 4/2021); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да има држављанство Република Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик); да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Наставник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије или положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Услови за 
заснивање радног односа морају бити испуњени и после 
заснивања радног односа.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен канди-
дат који поред општих услова предвиђених Законом о 
раду („Сл. гласник РС” бр. 75/14 и 113/17 - одлука УС и 
95/18-аутентично тумачење) и посебних услова прописа-
них Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018- др. закон, 10/2019, 
6/2020) и услове из чл 37 и 50 Правилника о организацији 
и систематизацији радних места у ОШ „Јово Курсула” у 
Краљеву (дел. бр. 02-141 /2 од 23.03.2018. са Изменама и 
допунама дел. Бр. 02-126 од 01.03.2019), а који подразу-
мевају: да је стекао одговарајуће образовање - I степен 
стручне спреме (основно образовање); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
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 Република Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Услови за заснивање радног односа морају 
бити испуњени и после заснивања радног односа. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз пријаву кандидат доставља: доказ о стече-
ном одговарајућем образовању: за радно место настав-
ник физике, оверен препис (копију) дипломе о заврше-
ном образовању (чл. 140 став 1 тачке 1 и 2) са исправом 
којом се доказује да је кандидат стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, из 
чл. 142 Закона, односно доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ да је кандидат поло-
жио стручни испит - испит за лиценцу; за радно место 
чистачица, оверен препис (копију) сведочанства о завр-
шеном основном образовању, извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци - оригинал или 
оверена копија), извод из казнене евиденције, прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих послова надлеж-
не полицијске управе (не старије од 30 дана). Доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик, у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-

собност за рад са децом и ученицима доставља само иза-
брани кандидат по окончању конкурса а пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се достављају у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа.у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”, поштом на адресу 
ОШ „Јово Курсула” Краљево, 36000 Краљево или лично, 
радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном доку-
ментацијом неће се разматрати. У поступку избора канди-
дата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова из 
чл. 139 Закона, врши ужи избор кандидата које упућује 
на психолошку процену кандидата коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака, у року од 8 дана од добијања резулта-
та психолошке процене сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем, обавља разговор - интервју 
са кандидатаима са листе, сачињава извештај и доноси 
решење о избору кандидата.

КРУШЕВАЦ

СРЕДЊА МЕШОВИТА ШКОЛА
37000 Крушевац, Мајке Југовића 4

тел. 065/5614-246
info@efcskola.edu.rs

1. Организатор наставе и наставник 
економске групе предмета  

– мастер економиста
приправник, за 6 сати дневно

2. Наставник енглеског језика 
2 часа недељно, радно место Београд

3. Наставник енглеског језика
3 часа недељно, радно место Крушевац

4. Наставник српског језика  
и књижевности

3 часа недељно, радно место Београд

5. Наставник српског језика  
и књижевности

3 часа недељно, радно место Крушевац

6. Наставник физике
2 часа недељно, радно место Београд

7. Наставник хемије
2 часа недељно, радно место Београд

8. Наставник математике
4 часа недељно, радно место Београд

УСЛОВИ: Општи услови: услови предвиђени чланом 24 
став 1, чланом 26 став 1, чланом 39 и чланом 41 Закона 
о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13). 
Посебни услови: одговарајуће образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису које уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, високо образовање на 
високим студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивало високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне академске студије, односно 
струковне студије), на студијама у трајању од 3 године 
или више образовање према Правилнику о врсти стру-
чне спреме наставника, помоћника наставника и струч-
них сарадника у стручним школама („Сл. гласник РС“ бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 
5/2011, 8/2011, 9/2013 79/2017), образовање из педагош-
ких, психолошких и методолошких дисциплина стечено на 
високој установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, положен 
стручни испит за наставника (лиценца), држављанство 
Републике Србије, познавање језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад (да је кандидат слушао наставу 
на основним и специјалистичким, односно мастер студија-
ма на језику на ком се одвија настава); да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да испуњава остале одредбе дате чл. 
8, 120 и 121 Закона о систему образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 79/17). Поред 
општих и посебних услова, кандидати морају да испуња-
вају и следеће услове: да имају искуство у образовној 
установи на предметима за које конкуришу за пријем у 
радни однос у трајању од најмање непрекидно 2 школске 
године након стеченог одговарајућег образовања, да се 
баве разредним старешинством, да је у радном односу у 
другој установи на најмање 70% од пуног радног времена 
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на предметима за које конкурише, да има познавање рада 
на рачунару најмање Windows 8, најмање 3 стручна саве-
товања на теме прилагођена образовно-васпитној делат-
ности, да је елоквентна, амбициозна, тимски настројена, 
политички непристрасна. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: сажету биографију са фотографијом, оверену фото-
копију дипломе о стручној спреми (А4 формат), уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци (у другој фази 
избора кандидата), сагласност образовне установе у којој 
је кандидат запослен за обављање послова у другој обра-
зовној установи, лекарско уверење о здравственој способ-
ности (друга фаза), доказ о неосуђиваности из полицијске 
управе, доказ о паренталној способности од стране служ-
бе за социјалну заштиту (друга фаза). Пријем наставног 
особља је из технолошког вишка у радни однос. Пријаве 
слати на адресу школе у Крушевцу, са назнаком: „Кон-
курс за радни однос“ или на електронску адресу. Рок за 
пријаву је 20.12.2021. године. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће разматрати. Све додатне информације 
и обавештења се могу добити у просторијама школе или 
на један од телефона, радним данима од 12.00 до 14.00 
сати. Особа за контакт: Магдалена Максић, 064/510-18-28.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
“МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

37000 Крушевац
тел. 037/492-658

1. Наставник групе предмета 
подручја рада Култура и јавно 

информисање
УСЛОВИ: дипломирани графички дизајнер.

2. Наставник групе предмета 
подручја рада Геодезија и 

грађевинарство
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер архитектуре.

ОСТАЛО: Услови у погледу стручне спреме прописани су 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сараданика и помоћних наставника у средњим 
стручним школама („Сл. гласник РС – Пр. гласник“ бр. 
16/15, 8/17, 16/18, 4/19, 9/19), за подручје рада Геодезија 
и грађевинарство и подручје рада Култура и јавно инфор-
мисање. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања: 
1. да имају одговарајуће високо образовање сходно члану 
140 Закона о основама система образовања и васпитања: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова); на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, као и степен и врсту образовања по 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама. 
Потребна документација: 1. одговарајућа диплома (ове-
рена фотокопија) о стеченом образовању; 2. поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење); 3. поседовање 
држављанства Републике Србије (уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци); 4. неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривична дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену санкцију и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
Министарства унутрашњих послова о неосуђиваности, рок 
важења 30 дана); 5. знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6. попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја.

ОШ “БРАНА ПАВЛОВИЋ”
37254 Коњух

1. Наставник биологије
за 60% радног времена

2. Административни радник
за 50% радног времена

3. Радник на одржавању хигијене – 
чистачица

за 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: 1. да има одговарајуће образовање: да има степен 
и врсту образовања сходно чл. 3 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 2/2017) за настав-
ника, средње образовање за административног радника 
и основно образовање за радника на одржавању хигије-
не – чистачицу; 2. да је држављанин Републике Србије; 
доставити и извод из матичне књиге рођених; 3. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 4. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најамање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 5. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; 6. потврду о 
неосуђиваности кандидата доставља кандидат; 7. проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши Национална служба за запошљавање. Уз пријаву 
доставити оригинале или оверене копије докумената 
издатих од надлежних органа (не старијих од 6 месеци). 
Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке о 
избору кандидата. Пријаве са потребном документацијом 
подносе се на наведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “НАДА ПОПОВИЋ”
37000 Крушевац, Ломничке борбе 7

тел. 037/3547-610

1. Наставник хемије
за 70% радног времена

2. Наставник физичког васпитања
за 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да поседује одговарајућу врсту и степен стручне спре-
ме у складу са чл. 140 и 141 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 и 10/2019) и чланом 3 став 1 тачка 8 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), да у складу са чла-
ном 142 Закона има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и 
попуњен образац пријавног формулара, потписане прија-
ве са радном биографијом у којој је потребно навести да 
ли и које програме зна да ради на рачунару, кандидати 
достављају доказ о испуњености услова у погледу стручне 
спреме (оргинал или оверена фотокопија дипломе), доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци од објављивања 
огласа у публикацији “Послови”), извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци од објављивања огласа 
у публикацији “Послови”) и уверење или потврду да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) ЗООСОВ (уверење мора бити 
издато након објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви”). Образац пријавног формулара кандидати преузи-

мају са сајта Министарства просвете науке и технолош-
ког развоја у делу Ново на сајту, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/ uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE. doc. Непотпуне, неуредне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

37230 Александровац, Болничка 3
тел. 037/3552-083

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: кандидат треба да има средње образовање – 
медицинска сестра – васпитач; да има дозволу за рад 
(лиценцу); психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са основним биографским 
подацима кандидат треба да приложи доказе о испуње-
ности услова: оверену фотокопију сведочанства (дипло-
ме) о стеченом образовању, доказ о знању српског језика 
(кандидат доставља само ако образовање није стечено 
на српском језику), уверење о држављанству, извод из 
матичне книге рођених (оригинали или оверене копије), 
оверену фотокопију потврде о положеној лиценци, уве-
рење да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал). Доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом кандидат 
прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи прили-
ком конкурисања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на адре-
су Предшколске установе „Наша радост”, са назнаком „За 
конкурс за медицинску сестру – васпитача”.

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Наставник физике
са 60% радног времена, у издвојеним 
одељењима у Злегињу, Доброљупцима  

и Лаћиследу
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона 
о раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/09, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17), у радни однос може да буде 
примљено лице које испуњава и услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) као и чл. 27 Правил-
ника о организацији и систематизацији послова: 1) посе-
довање одговарајућег образовања, у складу са Законом и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; 2) поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 3) поседовање држављанства Репу-
блике Србије; 4) знање српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад; 5) да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
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заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Докази о испуње-
ности напред наведених услова, и то из тачака 1), 3)–5) 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Наставник у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Уз пријавни формулар (са 
званичне странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја), потребно је доставити школи: оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стру-
чне спреме (не старију од 6 месеци); уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
образовања и васпитања (оригинал или оверена копија не 
старија од 6 месеци) из МУП-а; уверење да против лица 
није покренут кривични поступак, нити да је покренута 
истрага за наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 
3 Закона о основама образовања и васпитања (оригинал 
или оверена копија не старија од 6 месеци) из суда; извод 
из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу 
(оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старија од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
– лекарско уверење, подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве треба посла-
ти на адресу: Крушевачка 16, 37230 Александровац. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона: 037/3552-353.

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Наставник хемије
на одређено време до преузимања 

запосленог, а најкасније до 31. августа 
2022. године, са са 30% радног времена, 

за рад у издвојеним одељењима у 
Злегињу и Доброљупцима

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона 
о раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/09, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17-одлука УС, 113/17), у радни однос може да буде 
примљено лице које испуњава и услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) као и чл. 27 
Правилника о организацији и систематизацији послова: 1) 
поседовање одговарајућег образовања, у складу са Зако-
ном и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; 2) поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; 3) поседовање држављанства 
Републике Србије; 4) знање српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; 5) да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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. Докази о 
испуњености напред наведених услова, и то из тачака 1), 
3)–5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Наставник у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Уз пријавни формулар (са 
званичне странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја), потребно је доставити школи: оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стру-
чне спреме (не старију од 6 месеци); уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из чл. 139 ст. 1. тачка 3 Закона о основама 
образовања и васпитања (оригинал или оверена копија не 
старија од 6 месеци) из МУП-а; уверење да против лица 
није покренут кривични поступак, нити да је покренута 

истрага за наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1. тачка 
3 Закона о основама образовања и васпитања (оригинал 
или оверена копија не старија од 6 месеци) из суда; извод 
из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу 
(оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старија од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
– лекарско уверење, подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве треба посла-
ти на адресу: Крушевачка 16, 37230 Александровац. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона: 037/3552-353.

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Домар – мајстор одржавања
на одређено време  

до 31. августа 2022. године 
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона 
о раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/09, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17), у радни однос може да буде 
примљено лице које испуњава и услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) као и чл. 27 Правил-
ника о организацији и систематизацији послова: 1) посе-
довање одговарајућег образовања, у складу са Законом и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; 2) поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 3) поседовање држављанства Репу-
блике Србије; 4) знање српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад; 5) да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Докази о испуње-
ности напред наведених услова, и то из тачака 1), 3)–5) 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја), 
потребно је доставити школи: оверену фотокопију или 
препис сведочанства средње стручне спреме (не старију 
од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 
ст. 1. тачка 3 Закона о основама образовања и васпитања 
(оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци) из 
МУП-а; уверење да против лица није покренут кривич-
ни поступак, нити да је покренута истрага за наведена 
кривична дела из чл. 139 ст. 1. тачка 3 Закона о основа-
ма образовања и васпитања из суда; извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу (оригинал 
или оверена копија, не старија од 6 месеци); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, не старија 
од 6 месеци) и доказ о поседовању возачке дозволе Б 
категорије (оригинал или оверена копија, не старија од 
6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима – лекарско 
уверење, подноси се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве послати на адресу: Кру-
шевачка 16, 37230 Александровац. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 037/3552-353.

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

Кувар
на одређено време  

до 31. августа 2022. године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24. Закона 
о раду („Сл. гл. РС“, бр. 24/05, 61/09, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17), у радни однос може да буде 
примљено лице које испуњава и услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) као и чл. 27 
Правилника о организацији и систематизацији послова: 1) 
поседовање одговарајућег образовања, у складу са Зако-

ном и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; 2) поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; 3) поседовање држављанства 
Републике Србије; 4) знање српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; 5) да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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. Докази о 
испуњености напред наведених услова из тачака 1), 3)–5) 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја), 
потребно је доставити школи: оверену фотокопију или 
препис сведочанства IV степен средње стручне спреме 
угоститељске струке, угоститељско-туристичке струке (не 
старију од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 
139 ст. 1. тачка 3 Закона о основама образовања и васпи-
тања (оригинал или оверена копија не старија од 6 месе-
ци) из МУП-а; уверење да против лица није покренут кри-
вични поступак, нити да је покренута истрага за наведена 
кривична дела из чл. 139 ст. 1. тачка 3 Закона о основа-
ма образовања и васпитања из суда; извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу (оригинал 
или оверена копија, не старија од 6 месеци); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, не старија 
од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима – лекарско 
уверење, подноси се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве треба послати на адресу: 
Крушевачка 16, 37230 Александровац. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 037/3552-353.

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Сервирка
на одређено време  

до 31. августа 2022. године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона 
о раду („Сл. гл. РС”, бр. 24/05, 61/09, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17) у радни однос може да буде 
примљено лице које испуњава и услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) као и чл. 27 Правил-
ника о организацији и систематизацији послова: 1) посе-
довање одговарајућег образовања, у складу са Законом и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; 2) поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 3) поседовање држављанства Репу-
блике Србије; 4) знање српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад; 5) да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Докази о испуње-
ности напред наведених услова, и то из тачака 1), 3)–5) 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја), 
потребно је доставити школи: оверену фотокопију или 
препис сведочанства најмање II степен стручне спре-
ме (не старију од 6 месеци); уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична дела из 
чл. 139 ст. 1. тачка 3 Закона о основама образовања и 
васпитања (оригинал или оверена копија не старија од 6 
месеци) из МУП-а; уверење да против лица није покренут 
кривични поступак, нити да је покренута истрага за наве-
дена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о осно-
вама образовања и васпитања из суда; извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу (оригинал 
или оверена копија не старија од 6 месеци); уверење о 
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држављанству (оригинал или оверена копија не старија 
од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима – лекарско 
уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве треба послати на адресу: 
Крушевачка 16, 37230 Александровац. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 037/3552-353.

ОШ „Ј. Ј. ЗМАЈ“ БРУС
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

тел. 037/3825-164

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу 
са чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020): да има одговарајуће образовање (специјалис-
тичке струковне студије другог степена економске струке, 
мастер академске студије економске струке по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или основне студије економске струке 
у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године); психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат поред попуњеног пријавног фор-
мулара који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја дос-
тавља: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе 
(лица са звањем мастер достављају и диплому основних 
академских студија економске струке) – оверена фото-
копија; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о неосуђиваности (оригинал или 
оверену фотокопију, издату од Министарства унутрашњих 
послова – полицијске евиденције), очитану личну карту 
или фотокопију личне карте. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
се подноси пре закључења уговора о раду. Предвиђена је 
психолошка процена способности за рад са децом и уче-
ницима кандидата који буду изабрани у ужи избор, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Чистачица
за рад у Брусу и Батоту

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образо-
вање (завршена основна школа); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности, и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидат поред попуњеног пријавног формулара који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја доставља још и: 
оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном 
образовању (оригинал или оверену фотокопију) као доказ 
о одговарајућем образовању, доказ да није осуђиван за 
кривична дела наведена у претходном ставу (оригинал 
или оверену фотокопију доказа издату од Министарства 
унутрашњих послова – полицијске евиденције), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију), држављанство Републике Србије (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверену фотокопију), очитану лич-
ну карту или фотокопију личне карте. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом и 

ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду. 
Предвиђена је психолошка процена способности за рад 
са децом и ученицима кандидата који буду изабрани у 
ужи избор, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ОШ „ДРАГИ МАКИЋ“
37262 Бошњане, Вука Караџића 1

тел. 037/798-104

Спремачица
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/19 - аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закони, 10/2019 и 6/2020), и 
то: 1) да има одговарајуће образовање - основну шко-
лу; 2. да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: 1.пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије, линк: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/ 
uploads/2015/ FORMULAR ZA- KONKURISANjE.doc; 2. крат-
ку биографију или ЦВ; 3. оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом основном образовању; 4. уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци, (оригинал или 
оверену копију); 5. уверење из казнене евиденције о нео-
суђиваности (прибављено од стране надлежног МУП-а 
и надлежног основног суда, не старије од 6 месеци); 6. 
доказ о познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад, подноси само канди-
дат који није стекао диплому на српском језику. Докази 
о здравственој, психичкој и физичкој способности, при-
бављају се пре закључења уговора о раду. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Решење о 
избору кандидата донеће конкурсна комисија, у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 

ОСТАЛО: Кандидати сву потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи најкасније у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријав-
ни формулар и потребну документацију треба послати 
на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе на телефон 037/798-104.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИВОЈЕ БАЈИЋ“

37244 Медвеђа
тел. 037/723-415

Психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Сходно чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 
10/19-даље Закон и 6/20) као и чл. 3 ст. 10 (професор 
биологије) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник “ бр. 11/2012, 1 5/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и 
то: да имају одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијима другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 

трсансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинује 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. сеп-
тембра 2005. године; да поседују психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полен слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз 
попуњен пријавни формулар, са кратком биографијом, 
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; извод из књиге рође-
них; извод из књиге венчаних (за особе које су мењале 
презиме); уверење о држављанству Републике Србије; 
доказ о неосуђиваности (не старије од шест месеци); 
доказ о знању српског језика (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику); доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду).

Чистачица
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Сходно чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: одговарајуће образовање, најмање први сте-
пен стручне спреме, односно завршена основна школа; да 
поседују психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани, правоснаж-
ном пресудом, за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полен слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике Србије; 
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 
извод из књиге рођених; извод из књиге венчаних (за 
особе које су мењале презиме); уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ о неосуђиваности (не старије од 
шест месеци); доказ о знању српског језика (доказ дос-
тавља кандидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду).

ОСТАЛО: Напомена: у складу са чл. 154 и 155 кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће упућени на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима у Националну службу за запошљавање у Круше-
вцу. Пријаве са биографијом (обавезно написати контакт 
телефом) се подносе у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа, лично или поштом на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Одлука ће бити донета у законском року.

ОШ “ДЕСПОТ СТЕФАН”
37221 Горњи Степош

тел. 037/655-335

1. Наставник разредне наставе
на одређено време (часови директора 

школе у другом мандату) 
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање, 
кандидати треба да испуњавају услове из члана 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и 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 и 11/2019); 2. психичка, физичка 
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и здравствена способност за рад са децом и ученицима, 
накнадно - пре закључења уговора, 3. потврда да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; из казнене евиденције при надлежној полицијској 
управи МУП-а, не старије од шест месеци, 4. уверење 
о држављанству; 5. знање српског језика, 6. кандидати 
треба да испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019). Кандидати подносе одштам-
пан и попуњен пријавни формулар са званичне страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених и извод из казнене евиденције 
при надлежној полициској управи МУП-а (не старији од 
шест месеци); доказ надлежног суда да се да се против 
кандидата не води поступак не старији од шест месеци, 
као и да зна српски језик. Пре закључења уговора о раду 
подносе и доказ о испуњености услова из члана 139 ст. 
1 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, односно да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе поштом 
или лично у Секретаријату ОШ „Деспот Стефан” у Горњем 
Степошу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН КУРСУЛА”

37260 Варварин 
Светог Саве 6

тел. 037/788-339

Наставник физичког васпитања
са 80% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које 
испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и чланом 3. 
тачка 9 и 10. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи: посе-
довање одговарајућег високог образовања (НОКС ниво 
VII/1 или VII/2) које је стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године 
из области економских наука; лице из члана 140 става 1) 
тачке 1. подтачка (2) ЗОСОВ мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима, поседовање држављанства 
Републике Србије, знање српског језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад, неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање на страни кандидата. Уз пријаву на 
конкурс кандидат поред кратких биографских података 
треба да достави следеће доказе о испуњености усло-
ва: 1) попуњен и одштампан пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2) 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању (кандидати који имају високо образовање 
стечено на студијама другог степена достављају оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе првог и другог 
степена) 3) оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству, 4) оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, 5) доказ о знању срп-

ског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи (уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику), 6) уверење полицијске управе да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела и дискриминаторно понашање из члана 139 
ст. 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од 2 месеца, рачунајући до дана 
истека рока за пријаву на конкурс). Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду, доставља уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Пријаве са потребном доку-
ментацијом о испуњености предвиђених услова доставља-
ти поштом или лично, у затвореној коверти, на адресу: 
ОШ „Јован Курсула” Варварин, Светог Саве 6, 37260 Вар-
варин, са назнаком „Конкурс за наставника физичког вас-
питања“. На полеђини коверте обавезно написати име, 
презиме, адресу и број телефона. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Документација се неће враћати канди-
датима. Сви кандидати биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима. Решење о 
избору кандидата донеће Конкурсна комисија у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона: 037/788-339.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац 

Ћирила и Методија 26
тел. 037/448-810

Наставник машинске групе предмета
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - Одлука УС РС, 113/2017 и 95/2018- аутентично 
тумачење), пријављени кандидати треба да испуњавају 
и услове из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019 и 6/2020). Кандидат пријављен за 
радно место наставника мора да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140, 141 став 4 и 142 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања и 
врсту стручне спреме прописану Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Машинство и обрада метала (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/18, 18/18 и 1/19-исп.); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), кандидати 
достављају потребну документацију. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: 1) попуњен и одштампан 
пријавни формулар; 2) оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; 3) доказ да кандидат има 
обавезно образовање из члана 140 овог закона - образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова (уверење 
или потврда): за кандидате који ово образовање не посе-
дују, у складу са чланом 142 став 2 наставник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; 4) доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања из казнене евиденције МУП-а; 
5) доказ о држављанству (уверење о држављанству, 
односно извод из матичне књиге рођених); 6) доказ одго-
варајуће високошколске установе о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад, уколико образо-
вање није стечено на српском језику; 7) доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
изабрани кандидат ће доставити пре закључивања уго-
вора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве се достављају лично или 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Бли-
же информације могу се добити код секретара школе или 
путем телефона: 037/448-810.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

16253 Брестовац 
Вука Караџића 1

тел/факс: 016/782-206
e-mail: osbrankoradicevicbrestovac@yahoo.com

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о организацији 
и систематизацији послова ОШ “Бранко Радичевич” Брес-
товац, и то: да има одговарајуће образовање прописано 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
ОШ “Бранко Радичевић” Брестовац, и то стечено висо-
ко образовање из области економских наука у складу 
са Правилником о листи стручних, академских и науч-
них назива на: основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСП бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.септембра 2005. године; сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; или основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од намање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискирминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије; радна 
биографија – ЦВ; оверена фотокопија дипломе којим 
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених (на новом 
обрасцу са холограмом); оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверена копија уверења о неосуђиваности 
и за које није у складу са законом утврђено дискрими-
наторско понашање (из казнене евиденције МУП-а, не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (обавезно за 
кандидате који нису одговарајуће образовање стекли на 
том језику). Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Сви дока-
зи прилажу се у оригиналу или овереној фоитокопији. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт 
телефоне или мејл адресе које су навели у својим прија-
вама. Разговор са кандидатима ће обавити Конкурсна 
комисија у просторијама ОШ “Бранко Радичевић” у Брес-
товцу, Вука Караџића 1, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени на контакт телефоне или 
мејл-адресе које су навели у својим пријавама. Небла-
говремене, непотпуне, неразумљиве пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви тражени докази, у ориги-
налу или овереној фотокопији неће бити разматране од 
стране конкурсне комисије. Рок за подношење прија-
ве: осам дана од дана објављивања конкурса у листу 
Националне службе за запошљавање “Послови”. Адре-
са на коју се подносе пријаве: Основна школа “Бранко 
Радичевић”, Вука Караџића 1, 16253 Брестовац. Контакт 
телефон 016/782-206. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи конкурсна комисија коју ће директор именова-
ти 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 уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима
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ОШ “КОСТА СТАМЕНКОВИЋ”
Лесковац 

Норвежанска 36
тел. 016/3100-100

Наставник предметне наставе – 
информатика и рачунарство

са 50% радног времена,  
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до његовог повратка са боловања, а 

најдуже до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
то: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке студије 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степене из области педаогшких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарске, тран-
сдисциплинарне студије другог сдтепена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4. године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005; 
лице из става 1 тачка 1) подтачка 2), мора да има завр-
шене студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та; и испуњава услове из Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи, за предмет: информатика и рачунарство; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс се достављају следећи 
докази о испуњености услова конкурса: оригинал или 
оверена фотокопија дипломе или уверења о дипломи-
рању ако није издата диплома; оригинал уверења о нео-
суђиваности из МУП-а надлежне полицијске управе (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављанству, ориги-
нал или оверена копија (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал са холограмом или 
оверена копија); доказ да кандидат зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском јези-
ку); радна биографија ЦВ (необавезно). Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним и попуњеним пријавним форму-
ларом доставља школи лично или путем поште на адре-
су: ОШ “Коста Стаменковић” Лесковац, Норвежанска 36, 
16000 Лесковац, са назнаком „За конкурс: информатика 
и рачунарство”, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована Одлу-
ком директора од 15.11.2021. Пре доношења одлуке о 
избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. О датуму и вре-
мену психолошке процене, кандидати биће обавештени 
на бројеве телефона које наводе у својим пријавама. Уко-
лико је већ извршена психолошка процена способности (у 
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај 
конкурс), кандидат ће у пријави назаначити када и где 
је извршена. Решење о избору кандидата по објављеном 
конкурсу у листу „Послови” донеће се у складу са зако-
ном. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Школа нема обавезу враћања конкурсне 
документације. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе од 10 до 13 часова, на теле-
фон: 016/3100-100.

ОШ “БОРА СТАНКОВИЋ”
16254 Богојевце, Владе Ђокића бб.

тел. 016/732-300

Наставник предметне наставе – 
информатика и рачунарство

са 30% радног времена,  
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
до његовог повратка са боловања,  

а најдуже до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
то: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке студије 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степене из области педаогшких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарске, трансдисци-
плинарне студије другог сдтепена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005; лице из става 1 тачка 
1) подтачка 2) мора да има завршене студије првог степена 
из научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета и да испуњава услове из Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи, за предмет: информатика 
и рачунарство; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање 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 дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.Уз пријаву на конкурс се достављају следећи 
докази о испуњености услова конкурса: оригинал или ове-
рена фотокопија диплома, или уверења о дипломирању 
ако није издата диплома; оригинал уверења о неосуђива-
ности из МУП-а надлежне полицијске управе (не старије од 
6 месеци); уверење о држављанству, оригинал или овере-
на копија (не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал са холограмом или оверена копија); 
доказ да кандидати знају српски језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); радна биогра-
фија – ЦВ (необавезно). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним и попуњеним пријавним формуларом доставља школи 
лично или путем поште на адресу: ОШ “Бора Станковић” 
Богојевце, Владе Ђокића бб, 16254 Богојевце, са назна-
ком “За конкурс: информатика и рачунарство”, у року од 
8 дана од дана објављивања. Конкурс спроводи конкурс-
на комисија именована Одлуком директора од 15.11.2021. 
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 служ-
ба за запошљавање применом стандардизованих поступа-
ка. О датуму и времену психолошке процене, кандидати 
биће обавештени на бројеве телефона које наводе у својим 
пријавама. Уколико је већ извршена психолошка процена 
способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за 
пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави назаначи-
ти када и где је извршена. Решење о избору кандидата по 
објављеном конкурсу у листу „Послови” донеће се у складу 
са законом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Школа нема обавезу враћања кон-
курсне документације. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе понедељком и четвртком 
од 10 до 12 часова, на телефон: 016/732-300.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
“БОШКО КРСТИЋ”

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-162

Наставник хемије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 15% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање које подразумева: 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10.09.2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године, у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама; 2. поседовање психичке, физичке 
и здравствене способност за рад са децом и ученици-
ма; 3.неосуђиваност правоснажном прсудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примања ита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да 
кандидат зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака 1, 3, 4 и 5 су сатавни део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Потребно је да кандидати попуне пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
и одштампаног заједно са потребном документацијом о 
испуњености услова доставе установи. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
преко телефона: 016/821-162. Уз пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидат треба да доста-
ви: диплому о стеченом образовању, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци), уверење да није осуђиван за наведена кри-
вична дела, биографију са кретањем у служби. Знање 
српског језика кандидат доказује дипломом о стеченом 
образовању. Уверење о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима изабрани кандидат прибавља од 
службе медицине рада пре закључења уговора о раду. 
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања на 
сајту НСЗ и у публикацији „Послови”. Документација се 
подноси у оригиналу или у овереној копији (овера код 
јавног бележника). Пријаве са документацијом слати на 
адресу школе са назнаком “За конкурс – за радно место 
наставника хемије”. Непотпуна документација неће бити 
узета у разматрање. Кандидати чије су пријаве благо-
времене и потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који уђу у ужи круг биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
16230 Лебане, 19. август 3

тел. 016/846-292

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог

Наставник информатике и 
рачунарства

са 70% радног времена, на одређено 
време а најдуже до повратка запосленог

Наставник технике и технологије
са 30% радног врмена, на одређено 

време до повратка запосленог

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запосленог

Педагошки асистент
на одређено време, а најдуже до 

31.8.2022. године

Национална служба
за запошљавање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка 

запосленог са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018, 10/19 и 6/20), кан-
дидат треба да има одговарајуће образовање стечено 
на студијама другог степена академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије и 
то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области из одговарајућег предмета, односно групе пред-
мета; одговарајући степен стручне спреме, одређеног 
занимања према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 
2/17 и 3/17). Кандидат треба да има: психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудомза за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике Србије. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар скинут са званичне 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, и уз одштампан, попуњен и потписан формулар 
који је обавезан доставља и своју пријаву по конкурсу. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о стеченој стручној спреми; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци или оверену фотокопију; 
извод из матичне књиге рођених, оригинал или овере-
ну фотокопију; уверење из основног суда и уверење из 
МУП-а. Доказ да лице има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима доказује се уве-
рењем надлежног дома здравља - службе медицине рада 
пре закључивања уговора о раду - доставља изабрани 
кандидат. Предвиђена психолошка процена способности 
кандидата за рад са ученицима обавља се у складу са 
законом. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Школа није у обавези да 
враћа конкурсну документацију. Пријаве са потребном 
документацијом слати препоручено поштом на горенаве-
дену адресу или предати лично у секретаријату школе, 
са назнаком “За конкурс - конкурсној комисији школе”, 
радним данима од 08 до 13 часова, телефон 016/846-292. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”

16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

Наставник разредне наставе
за рад у седишту школе у Губеревцу,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  
до његовог повратка са боловања

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове; 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и то: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: 1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплонарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплонарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примања или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 

држављанство Републике Србије; да зна језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, који заједно са 
одштампаним и попуњеним пријавним формуларом дос-
тавља школи лично или путем поште на адресу школе, 
са назнаком “За конкурс”. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Уз пријавни формулар кандидат је дужан да достави 
следећу документацију: оригинал или оверена фотокопија 
диплома (основних и мастер студија); извод из казнене 
евиденције полицијске управе, као доказ о неосуђива-
ности; уверење о држављанству, офиринал или оверена 
фотокопија (не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал са холограмом или овере-
на фотокопија); доказ да знају српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику). Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија. Комисија утврђује 
испуњеност 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 су изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Кандидат незадовољан решењем о изабраном 
кандидату може да поднесе жалбу директору, у року од 
8 дана од дана достављања решења. Директор о жалби 
одлучује у року од 8 дана од дана подношења. Кандидат 
који је учествовао у изборном поступку има право да, под 
надзором овлашћеног лица у јавној служби прегледа сву 
конкурсну документацију. Ако по конкурсу није изабрани 
ни један кандидат, расписује се нови конкурс у року од 
8 дана.

НИШ

ПРЕШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ЛАНЕ”

18410 Дољевац
Др Михајла Тимотијевића 3

Васпитач
на одређено време до повратка  
одсутног запосленог са одсуства

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем; одго-
варајуће средње образовање, у складу са посебним зако-
ном; положен стручни испит (лиценцу за рад). Посебни 
услови које кандидат треба да испуни: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве подноси-
ти на адресу: Предшколска установа “Лане” Дољевац, 
Др Михајла Тимотијевића 3, 18410 Дољевац. Уз пријав-
ни формулар за конкурс, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати треба да доставе следећа докумен-
та: диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потврду о неосуђива-
ности, оригинал или оверене копије које нису старије од 6 
месеци. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности доставља се пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава износи 8 дана од дана 
објављивања јавног конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6

Наставник информатике и 
рачунарства

са 50% радног времена, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
због обављања послова помоћника 

директора

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 50% радног времена, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
због обављања послова помоћника 

директора

Наставник физике
са 50% радног времена, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
због обављања послова помоћника 

директора
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником остепену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (стечено високо 
образовање, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири година по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године); 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правос-
нажном 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; уверење о држављанству; 
знање српског језика. Кандидати подносе одштампан 
и попуњен пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
пријавни формулар кандидати достављају школи следећу 
документацију: кратку биографију, оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверену копију), извод из матичне књи-
ге рођених, са холограмом; оригинал или оверену копију, 
уверење о неосуђиваности суда и полицијске управе, 
лекарско уверење доставља изабрани кандидат приликом 
потписивања уговора о раду. Рок за подношења пријаве 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавања. Комисија 
након пријема резултата психолошке процене кандида-
та, обавља разговор са кандидатима. Пријаве заједно са 
одштампаним и попуњеним формуларом и са потребном 
документацијом слати на адресу школе: Основна школа 
„Вук Караџић” Дољевац, Вука Караџића 6, 18410 Доље-
вац. Сва потребна обавештења могу се добити на теле-
фон секретара школе: 018/4151-422.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У

РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ
“СМЕХ И СУЗА”

18220 Алексинац, Станка Милосављевића 9

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 139 и члана 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
– дипломирани/мастер дефектолог или лице остручено 
на дефектолошком факултету, педагог или психолог; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (прибавља се пре закључења уго-
вора); поседовање дозволе за рад (лиценце) за настав-
ника, педагога или психолога; 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  
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малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (доказује се дипломом 
о стеченом образовању); да има обуку и положен испит 
за директора установе (кандидат који нема положен 
испит за директора а буде изабран за директора дужан 
је да испит положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); радно искуство у трајању од најмање 
8 (осам) година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да није покренута истрага, односно да се не води 
кривични поступак пред надлежним судом према месту 
пребивалишта кандидата; доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника), уколико се на конкурс не јави лице које 
је претходно обављало дужност директора установе, 
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Кандидат уз пријаву на конкурс 
прилаже: оверен препис / фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверен препис / фотокопију докумен-
та о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; 
потврду о радном искуству (у области образовања); ове-
рен препис / фотокопију лиценце за директора установе 
(ако је кандидат поседује); уверење суда да није покре-
нута истрага, односно да се не води кривични поступак 
из суда (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); уверење о неосуђиваности из полицијске 
управе и о непостојању дискриминаторног понашања 
(доказ мора бити издат након објављивања конкурса); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија не старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад (доказује се дипломом о стеченом образовању); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија-нови образац са холограмом); лекарско уве-
рење за поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (не старије од 
6 месеци) - прибавља се пре закључења уговора; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само за кандидате који су прет-
ходно обављали дужност директора установе); пријавни 
формулар (интернет страна МПНТР); биографске податке, 
односно радна биографија (необавезно). Пријаве слати на 
адресу: Основна школа за ученике са сметњама у развоју 
и инвалидитетом „Смех и суза”, Алексинац, Станка Мило-
сављевића 9, 18220 Алексинац, са назнаком „За конкурсну 
комисију”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати ће бити позвани 
на интервју од стране конкурсне комисије, а по завршет-
ку рока за пријављивање на конкурс. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити у секретеријату 
школе или путем телефона: 018/804-626.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Физичко васпитање и 

спорт
на одређено време у трајању од три 

године
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 усло-
ви конкурса 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 факултета 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 образо-
вању (сарадник у настави, асистент или асистент са док-
торатом), а учествују на овом конкурсу, декан Факултета 
ће обезбедити одржавање приступног вежбања на начин 
прописан чланом 6 Правилника. Приликом пријављивања 
на конкурс кандидати су у обавези да Факултету доста-
ве документацију којом доказују да испуњавају услове из 
овог конкурса и подносе: 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 преузети и на писарници Факултета; доказ о 
одговарајућој школској спреми (оверени преписи диплома 
о завршеним одговарајућим степенима студија и уверење 
о статусу студента докторских академских студија, а за 

магистре наука који конкуришу и доказ да је прихваће-
на тема докторске дисертације из одговарајуће уже нау-
чне области); доказ о претходном педагошком искуству 
на високошколској установи у звању сарадника, односно 
активном учешћу у реализацији наставних активности на 
високошколској установи (одговарајућа потврда висо-
кошколске 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 квалификације кандидата; уверење 
надлежне полицијске управе да против кандидата није 
изречена правноснажна пресуда за кривична дела про-
тив полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи, које је издато након 
датума расписивања овог конкурса; фотокопију важеће 
личне карте, односно очитан образац чиповане личне 
карте кандидата. Документацију кандидати подносе на 
адресу: Машински факултет у Нишу, Александра Медве-
дева 14, Ниш. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, као и 
пријаве кандидата које нису комплетне или поднете по 
правилима расписаног конкурса, сматраће се неуредним 
пријавама и неће бити разматране, о чему декан Факул-
тета доноси посебан закључак и доставља га кандидату.

МУЗИЧКА ШКОЛА
18000 Ниш, Првомајска 6

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у Музичкој школа 
Ниш - средња стручна спрема; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, противправног 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може преузети са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС и уз попуњени пријавни формулар прилажу и: кратку 
биографију, оригинал / оверену копију дипломе о стече-
ном образовању, оригинал / оверену копију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал / ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци), оригинал/оверену копију уверења о неос-
уђиваности (уверење из МУП-а не старије од 6 месеци). 
Лекарско уверење подноси избрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ о знању језика се доставља 
само уколико образовање није стечено на српском језику. 
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног 
органа неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”, лично у канцеларији секретара школе или 
препорученом пошиљком на адресу Музичка школа Ниш, 
Првомајска 6. Све информације на телефон: 018/524-464.

НОВИ ПАЗАР

ОШ “РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 020/811-110

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуња-
ва услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 
2 Закона о систему образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр. 88/17 и 27/2018-10/2019, 6/2020 – закон), 
у даљем тексту: Закон. За директора школе може бити 
изабрано лице које има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне односно 
стручне области или области педагошких наука, на основ-

ним студијама у трајању од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да испуњава услове за настав-
ника те врсте школе и подручје рада, за педагога и пси-
холога школе; да има дозволу за рад (лиценцу) настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Комисија за избор директора цениће и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника), као доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег 
вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност 
директора школе. Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ни један кандидат са одговарајућим образовањем из чла-
на 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има образовање из чла-
на 140 став 3 Закона, за наставнике те врсте школе, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 8 
(осам) година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. 
Уз пријаву на конкурс кандудат подноси: радну биогра-
фију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном одговарајућем високом образовању, оверену фото-
копију, уверења о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту (дозволи за рад), обуку и положен испит 
за директора (пријава се неће сматрати непотпуном, па 
ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за 
директора у року који предвиђа Закон), потврду да има 
најмање 8 (осам) година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (не старије од 6 месеци), уверење од суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптуж-
ница или донето решење о одређивању притвора (не ста-
рије од 6 месеци), уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 
став 1тачка 3Закона (не старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци), оквирни план и програм директора школе за време 
трајања мандата, од 4 године као и остала документа која 
могу послужити као доказ о стручним и организаторским 
способностима, доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, уколи-
ко се на конкурс појави лице, које је претходно обављало 
дужност директора установе; доказ да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику, пријемни 
формулар за пријаву на конкурс скинут са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Пријаве са потребном документацијом достављају 
се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу школе: ОШ „Рифат Бурџовић Тршо“ Тутин, Њего-
шева 15, 36320 Тутин, у затвореној коверти са назнаком 
“Конкурс за избор директора школе”, лично или поштом. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се 
узети у разматрање, као и фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа. Ближа оба-
вештења могу се добити код секретара школе од 09.00 до 
14.00 часова, путем телефона: 020/811-110.

ОШ „Др ИБРАХИМ БАКИЋ”
Лескова, 36320 Тутин 

тел. 020/452-554

Наставник разредне наставе
Наставник немачког језика

за 77% норме

Хигијеничар
Хигијеничар

истурено одељење Рамошево,  
за 50% норме

Хигијеничар
истурено одељење Набоје,  

за 50% норме
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УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
образовања у складу са одредбама Правилника о врсти и 
степену образовања за наставнике и стручне сараднике у 
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017); посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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; непостојање дискрими-
наторног понашања на страни кандидата, утврђеног у 
складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству (уверење о држављанству, односно извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања. У поступку 
одлучивања о избору кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психичку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Доказ о познавању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад (босанског 
језика). Лекарско уверење доставља се пре закључења 
уговора о раду. Уверења не смеју бити старија од 6 месе-
ци. Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Др Ибрахим 
Бакић“, 36323 Лескова. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко телефона: 
020/452-554.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36300 Нови Пазар, Трнава бб.

тел. 020/385-728

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/2013, 
35/2015, 88/17, 27/2018 др. закони и 10/2019, 27/2018 – 
др. закон и 6/2020) и то ако: 1) имају одговарајуће високо 
образовање, 2) имају психичку, физичку и здраствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, 3) имају држављан-
ство Републике Србије, 4) знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад, 5) нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвоа у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолоетног лицаили родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање. Услови из става 1 члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
доказују се прилико пријема у радни однос и провера-
вају у току рада. Доказ о испуњености услова из става 
1 тачке 1), 3) и 5) члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања саставни су део пријаве на 
конкурс, а из става 1 тачке 2. овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. У погледу степена и врсте 
образовања, потребно је да кандидати имају одговарајуће 
високо образовање, сходно члану 140 Закона основама 
система образовања и васпитања; 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке студије) и то: 1.студије другог 
степена из научне, однсоно стручне обалсти за одгова-
рајући предмет, однсно групе предмета; 2. студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисципларне, трандисципларне студије дру-
гог степена које комбимују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне обалсти или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године; да испуњавају услове у погледу врсте 
образовања прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручног сараданика у основној 
школи (“Службени гласник РС” број 11/12, 15/13, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 6/20, 8/20 и 16/20) 
и то: професор педагогије; дипломирани педагог општи 
смер или смер школске педагогије; школски педагог 
психолог; дипломирани педагог; мастер педагог; дипло-
мирани мастер педагог. Рок за доставу пријаве на кон-

курс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
обајвљивања у листу” Послови“. Потребна документа: Уз 
пријаву на конкурс кандидати су у обавези да доставе: 
1) оригинал или оверену копију дипломе, односно уве-
рење којим се доказује одговарајуће високо образовање, 
2) оригинал уверење о држављанству не старије од шест 
месеци, 3) оригинал извод из МК рођених не старије од 
шест месеци; потврду о неосуђиваности (издаје надлеж-
на полицијска управа; оригинал или оверена фотокопија 
- доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвоа у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолоетног лица-
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом без обзира на изречену кривичну санкцију и 
да за њега није, у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање. Доказ (потврда, уверење или друга 
исправа коју издаје надлежна високошколска установа) 
којим се доказује да кандидат има одговарајуће образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирана, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са европским системом преноса бодова сходно 
члану 142 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 27/2018 - др. закон и 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020); одговарајући доказ којим 
се доказује познавање језика на коме се оставрује обра-
зовно-васпитни рад сходно члану 139 става 1 тачка 5 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 27/2018 - др. закон и 10/2019, 27/2018 
и 6/2020). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здраственој способности за рад са децом и ученицма шко-
ла ће тражити од изабраног кандидата пре закључивања 
уговора о раду.Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја са одштампаним пријавним 
формуларом достављају горе наведену документацију. 
Пријаве са потребним документима слати на горе наведе-
ну адресу са назнаком ”За конкурс” или лично доставити 
школи. Пријаве кандидата који не испуњавају услове кон-
курса, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, неће 
се узимати у разматрање приликом одлучивања о пријему 
у радни однос. Информације поводом конкурса се могу 
добити и на горе наведени број телефона.

Наставник историје
са 70% норме

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/2013, 
35/2015, 88/17, 27/2018 др. закони и 10/2019, 27/2018 – 
др. закон и 6/2020) и то да: 1) имају одговарајуће високо 
образовање, 2) имају психичку, физичку и здраствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, 3) имају држављан-
ство Републике Србије, 4) знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад, 5) нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвоа у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолоетног лицаили родоскврнуће, за кривично дело 
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 изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање. Услови из става 
1 члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања доказују се прилико пријема у радни однос и 
проверавају у току рада. Доказ о испуњености услова из 
става 1 тачке 1), 3) и 5) члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања саставни су део пријаве 
на онкурс, а из става 1 тачке 2. овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. У погледу степена и врсте 
образовања, потребно је да кандидати имају одговарајуће 
високо образовање, сходно члану 140 Закона основама 
система образовања и васпитања; 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке студије) и то: 1. студије другог 
степена из научне, однсоно стручне обалсти за одгова-
рајући предмет, однсно групе предмета; 2. студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисципларне, трандисципларне студије дру-
гог степена које комбимују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне обалсти или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године; да испуњавају услове у погледу врсте 
образовања прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручног сараданика у основној 
школи (“ Службени гласник РС” број 11/12, 15/13, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 6/20, 8/20 и 16/20) 
и то: професор педагогије; дипломирани педагог општи 

смер или смер школске педагогије; школски педагог 
психолог; дипломирани педагог; мастер педагог; дипло-
мирани мастер педагог. Рок за доставу пријаве на кон-
курс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
обајвљивања у листу „Послови“. Потребна документа: Уз 
пријаву на конкурс кандидати су у обавези да доставе: 
1) оригинал или оверену копију дипломе, односно уве-
рење којим се доказује одговарајуће високо образовање, 
2) оригинал уверење о држављанству не старије од шест 
месеци, 3) оригинал извод из МК рођених не старије од 
шест месеци; потврду о неосуђиваности (издаје надлеж-
на полицијска управа; оригинал или оверена фотокопија 
- доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвоа у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолоетног лица-
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање; одговарајући доказ (потврда, уверење 
или друга исправа коју издаје надлежна високошколска 
установа) којим се доказује да кандидат има одговарајуће 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирана, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
сходно члану 142 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 27/2018 - др. закон 
и 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020). Доказ којим се 
доказује познавање језика на коме се оставрује образов-
но-васпитни рад сходно члану 139 става 1 тачка 5 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“ Сл. 
гласник РС”, бр. 27/2018 - др. закон и 10/2019, 27/2018 
и 6/2020). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здраственој способности за рад са децом и ученицма 
школа ће тражити од изабраног кандидата пре закљу-
чивања уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја са одштампаним 
пријавним формуларом достављају горе наведену доку-
ментацију. Пријаве са потребним документима слати на 
горе наведену адресу са ознаком” За конкурс” или лич-
но доставити школи. Пријаве кандидата који не испуња-
вају услове конкурса, као и непотпуне и неблаговремене 
пријаве, неће се узимати у разматрање приликом одлучи-
вања о пријему у радни однос. Информације поводом кон-
курса се могу добити и на горе наведени број телефона.

ОШ „ЈОШАНИЦА ЛУКАРЕ“
36300 Нови Пазар

36300 Лукаре
тел. 020/433-493

Наставник босанског и српског  
као нематерњег језика

за рад у издвојеном одељењу  
у Комињу

Наставник географије
за рад у матичној школи у Лукарама и 

издвојеном одељењу у Комињу
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове за пријем у 
радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020), и то да: 1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Поред наведених услова за пријем у 
радни однос, кандидат за рад на радном месту наставни-
ка босанског и српског као нематерњег језика, у обавези 
је да поседује одговарајући доказ о положеним испитима 
из Методике с основама глотодидактике, Методике наста-
ве српског као нематерњег језика, Методичке праксе и 
испит из српског језика у контакту са мађарским/словач-
ким језиком (за мађарску и словачку националну мањи-
ну) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, 
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Теорију језика у контакту) за остале националне мањине, 
и који мора бити саставни део пријаве на конкурс, сход-
но члану 3. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 
и 17/2021). Услови за пријем у радни однос доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази да кандидат има одговарајуће образо-
вање, да није осуђивано правоснажном пресудом, да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски језик и 
босански језик, да поседује одговарајући доказ о поло-
женим испитима из Методике с основама глотодидак-
тике, Методике наставе српског као нематерњег језика, 
Методичке праксе и испит из српског језика у контакту 
са мађарским/словачким језиком (за мађарску и словачку 
националну мањину) или Лингвистику у контакту (Кон-
тактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале 
националне мањине, морају бити саставни део пријаве на 
конкурс. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Наставник мора има-
ти одговарајуће образовање сходно члану 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020). Знање српског и босанс-
ког језика кандидат доказује стеченим средњим, вишим 
или високим образовањем на српском, односно босанс-
ком језику или да је кандидат положио испит из наве-
дених језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, сходно члану 141 став 7 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020). У погледу степена и врсте образовања 
потребно је да кандидати имају одговарајући степен и 
врсту образовања сходно члану 3 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласнику РС” - Просветни 
гласник, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) и Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у Основној школи 
“Јосаница” Лукаре, дел. број 496/1 од 10.12.2018. годи-
не, чије одредбе нису у супротности са наведеним Пра-
вилником. Рок за доставу пријава на конкурс (пријавни 
формулар): Рок за доставу пријава (пријавни формулар) 
на конкурс је 8 дана и почиње да тече од првог наред-
ног дана од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс потребно 
је доставити: 1. оригинал или оверену копију дипломе, 
односно уверења, којим се доказује одговарајуће образо-
вање, сходно члану140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и члана 3. правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; 2. оригинал уверење о држављанству; 
3. доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 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 дискримина-
торно понашање. 4. одговарајући доказ којим се доказује 
знање српског језика и босанског језика, сходно члану 141 
Закона о основама система образовања и васпитања. 5. 
одговарајући доказ о положеним испитима из Методике с 
основама глотодидактике, Методике наставе српског као 
нематерњег језика, Методичке праксе и испит из српс-
ког језика у контакту са мађарским/словачким језиком (за 
мађарску и словачку националну мањину) или Лингвис-
тику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика 
у контакту) за остале националне мањине, сходно чла-
ну 3 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. Потребан 
по један извршилац за свако од наведених радних мес-
та. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Р Србије, а потребну документацију 
(доказе), заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају ОШ”Јошаница” Лукаре, Нови Пазар. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
сачињене у складу са чланом 154 став 6 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020). Разговор се обавља у циљу про-
цене познавања струке и послова прописаних наставним 
планом и програмом за радно место за које је кандидат 
конкурисао; процене професионалних карактеристика, 
вештине комуницирања, ставова и мотивације кандида-
та за рад у школи, и додатно знање и вештине. Пријаве 
(пријавни формулар) са потребним доказима о испуње-
ности услова за пријем односно заснивање радног одно-
са слати на адресу: Основна школа „Јошаница” Лукаре, 
Лукаре бб, 36306 Лукаре, са наззнаком „За конкурс”, или 
лично доставити школи. Пријаве које не испуњавају усло-

ве конкурса у погледу прописаног степена и врсте обра-
зовања, односно одговарајућег образовања, прописаног 
занимања (стручног/академског назива/звања), пријаве 
које буду непотпуне (не садрже све захтеване доказе о 
испуњености услова конкурса) и неблаговремене, неће се 
узиммати у разматрање приликом одлучивања у поступку 
пријема у радни однос. Информације поводом конкурса 
могу се добити на телефон: 020/433-493.

ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ”
36320 Тутин, Црквине

тел. 020/5723-020

1. Наставник историје
за 60% норме

2. Наставник немачког језика
за 55% норме

3. Радник на одржавању хигијене
за 93% норме

4. Административни радник
за 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат за радно место радник на одржавању 
хигијене може бити примљен у радни однос ако има завр-
шену основну школу. Кандидат за радно место админстра-
тивни радник може бити примљен у радни однос ако има 
завршену средњу школу правног или економског смера. 
Кандидати из тачке 1 и 2 овог конкурса могу да буду 
примљени у радни однос под условима: 1) да има одгова-
рајуће високо образовање, стечено: а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) или б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра 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 и 
босански језик - образовно-васпитни рад се остварује на 
босанском и српском језику. Докази о испуњености услова 
под 1) и 3) 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. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници. Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи 
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија, 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Пријавни формулар и потребну документацију 
треба послати на адресу школе: ОШ „Алекса Шантић”, 
36321 Црквине 9. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе на телефон 020/5723-020.

ОШ „МУР“
36300 Нови Пазар, Мур бб.

тел. 020/383-130, 020/5100-102

Наставник српског језика као 
нематерњег
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове за пријем 
у радни однос прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17, 27/18 и 10/19), и то да: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 

правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Услови за 
пријем у радни однос доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази да канди-
дат има одговарајуће образовање, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом, да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и босански језик морају бити 
саставни део пријаве на конкурс. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Наставник мора имати одговарајуће образовање 
сходно члану 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 
и 10/19). Знање српског и босанског језика кандидат 
доказује стеченим средњим, вишим или високим образо-
вањем на српском и босанском језику или да је кандидат 
положио испит из наведених језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, сходно члану 141 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 10/19). У погледу степе-
на и врсте образовања потребно је да кандидати имају 
одговарајући степен и врсту образовања сходно Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019) и Правилника о организацији 
и систематизацији послова у Основној школи “Мур”, дел. 
број 424/1 од 30.8.2019. године, чије одредбе нису у 
супротности са Правилником. За радно место наставник 
српског као нематерњег језика, осим основнихи и мас-
тер студија Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (Сл. 
гласник „ РС”, број: 11/12, 15/13” 11/16, 3//17, 13/18 и 
11/19) потребно је доставити уверење о положеним испи-
тима из Методике с основама глогодидактике, Методике 
наставе српског као нематерњег језика, Методике прак-
се и српског језика у контакту са мађарским /словачкким 
језиком или лингвистику у контакту за остале национал-
не мањине. Рок за доставу пријава (пријавни формулар) 
на конкурс је 8 дана и почиње да тече почев од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. Уз пријаву 
(пријавни формулар) на конкурс потребно је доставити: 
1. оригинал или оверену копију дипломе, односно уве-
рење, којим се доказује одговарајуће образовање; 2. 
оригинал уверење о држављанству; 3. доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4. одговарајући 
доказ којим се доказује знање српског језика и босанс-
ког језика, сходно члану 141 Закона о основама система 
образовања и васпитања, 5. уверење о завршном про-
граму за полагање додатних испита за извођење наста-
ве српског језика као нематерњег. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију (дока-
зе), заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају ОШ ”Мур”, Нови Пазар. Разговор са кандидатима: 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе сачињене у складу са чланом 154 став 6 Закона 
о основама система образовања и васпитања васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17). Разговор се обавља 
у циљу процене познавања струке и послова прописаних 
наставним планом и програмом за радно место за које је 
кандидат конкурисао; процене професионалних каракте-
ристика, вештине комуницирања, ставова и мотивације 
кандидата за рад у школи, и додатно знање и вештине. 
Пријаве (пријавни формулар) са потребним доказима о 
испуњености услова за пријем односно заснивање рад-
ног односа слати на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс“, или лично доставити управи школе. Пријаве 
које не испуњавају услове конкурса у погледу прописаног 
степена и врсте образовања, односно одговарајућег обра-
зовања, прописаног занимања (стручног назива), пријаве 
које буду непотпуне (не садрже све захтеване доказе о 
испуњености услова конкурса) и неблаговремене, неће се 
узиммати у разматрање приликом одлучивања у поступку 
пријема у радни однос. Информације поводом конкурса 
могу се добити на телефон: 020/383-130.

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „МУР“
36300 Нови Пазар, Мур бб.

тел. 020/383-130, 020/5100-012

Наставник српског и босанског 
језика

на босанском језику, са 44% норме, на 
одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета, а најкасније до 

1.12.2022. године

Наставник немачког језика
на босанском језику, са 22% норме, на 
одређено време до повратка радника 

са неплаћеног одсуства, а најкасније до 
26.10.2022. године

Наставник разредне наставе
на босанском језику, на одређено време 

до повратка раднице са неплаћеног 
одсуства, а најкасније до 31.8.2022. 

године
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове за пријем 
у радни однос утврђене чланом 139 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017), и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање, на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалстич-
ке академске студије и то), 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови за пријем у 
радни однос доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Доказ да кандидат има 
одговарајуће образовање, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом; да има држављанство Републике Србије 
и да зна српски и босанскки језик морају бити саставни 
део пријаве на конкурс. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Наставник мора 
имати образовањје сходно члану 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17). Знање српског и босанског језика кандидат 
доказује стеченим средњим, вишим или високим образо-
вањем на српском и босанском језику или да је кандидат 
положио испит наведених језика по програму одгова-
рајуће високошколсе установе, сходно члану 141 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник „РС”, бр. 88/17). Прописани степен и врста обра-
зовања и одговарајуће високо образовање: У погледу сте-
пена и врсте образовања, односно одговарајућег високог 
образовања, потребно је да кандидати имају одговарајуће 
високо образовање, сходно члану 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („ Службени гласник 
РС”, број 88/2017), као и степен и врсту образовања и 
сходно Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („ Службе-
ни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11//2016, 2/2017 и 3/2017), и Правилника о организацији 
и систематизацији радних места у ОШ “Мур” Нови Пазар 
број 112/1 од 16.09.2014. године, чије одредбе нису у 
супротности са Правилником. Рок за доставу пријава на 
конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у листу „Послови”. Уз пријаву (пријав-
ни формулар) на конкурс потребно је доставити доку-
мента: 1. оригинал или оверену копију дипломе, односно 
уверење, којим доказује одговарајуће образовање; 2. ори-
гинал уверење о држављанству не старије од 6 месец, 3. 
доказ да кандидат није осуђиван правоснажно пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трјању најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнуће, за кривична дела примања или давања мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против 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. одго-
варајући доказ којим се доказује знање српског језика и 
босанског језика на коме се остварује образовно- вас-
питни рад, сходно члану 141 Закона о основама система 

образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017). 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе сачињене на основу члана 154 став 7 у складу са 
чланом 154 став 6 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр, 88/17). 
Пријаве и пријавни формулар који кандидат попуњава са 
сајта Минстарстваса и потребним документима слати на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“, поштом 
или лично, доставити управи школе. Кандидати који не 
испуњавају услове конкурса у погледу прописаног степена 
и врсте образовања, одговарајућег високог образовања, 
и прописаног занимања (стручног назива) и чије пријаве 
буду непотпуне (не садрже сва тражена документа пропи-
сана конкурсом) и неблаговремене, неће се исте пријаве 
(молбе) за пријем у радни однос примати, односно узима-
ти у разматрање приликом одлучивања о пријему у радни 
однос. Информације поводом конкурса могу се добити на 
телефон: 020/383-130, и 020/5100-012.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
36300 Нови Пазар

36305 Дежева
тел. 020/343-020, 020/353-411

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Козмичеву

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду (“Службени гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 
113/2017) кандидат треба да испуњава услове у складу 
са чланом 139 и чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања „Службени гласник РС” бр. 
88/17, 27/2018 – др. закони, 10/19 и 6/2020) и да има 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи. Уз пријаву на конкурс доставити: 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверен препис / фотокопију дипломе о стече-
ном образовању из члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, доказ о испуњености услова 
из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања – за извођење наставе на срп-
ком језику (уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику у обавези је да 
достави испит из српког језика по програм одговарајуће 
високошколск установе), доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабра-
ни кандидат пре закључинања уговора о раду – уверење 
да кандидат није осуђен правоснажном пресудом за кри-
вично дело за која је изречена казна затвора у трајању 
најмање од три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
тлостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања и давања мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију, зајед-
но са отштампаним пријавним формуларом доставља 
установи у складу са чланом 154 став 2 Закона. Рок за 
подношење пријава са важећим односно уредно овере-
ним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од 
дана објављивања у листу “Послови”. Неблаговременене, 
непотпуне и неуредне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од 
осма дана од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор у року од осма дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежена служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене спсобности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из претходног ставе и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обавлејног разговора са кандидатима.Пријаве 
слати на горе наведну адреси.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб.

тел. 020/320-417

Наставник босанског језика
на одређено време са 53% норме часова
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем 
у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС”, број 88/2017, 27/2018-др Закон, 10/2019, 27/2018- др 
Закон и 6/2020), и то ако: 1) имају одговарајуће обра-
зовање, 2) имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) имају 
држављанство Републике Србије; 5) знају српски језик 
и језик на коме се остварује образовно- васпитни рад. 
Услови из става 1 члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ 
о испуњености услова из става 1 тачке 1, 3 и 5 члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 
овог члана пре закључења уговора о раду. Рок за доставу 
пријава: Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана и 
почиње да тече од дана објављивања у листу „Послови”. 
Кандидати треба да доставе: пријаву на конкурс са основ-
ним биографским подацима (за заснивање радног односа, 
својеручно потписана); одштампан и попуњен пријавни 
формулар преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС, у 
делу „Ново на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези доста-
вити: 1. оригинал или оверену копију дипломе, односно 
уверење, којим доказује одговарајуће високо образо-
вање; 2. оригинал уверење о држављанству не старије од 
шест месеци; 3. оригинал извод из матичне књиге рође-
них не старији од шест месеци; 4. одговарајући доказ 
којим се доказује познавање језика на коме се остварује 
образовно- васпитни рад (познавање српског и босанс-
ког језика), сходно члану 139 става 1 тачке 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019, 
27/2018- др Закон и 6/2020), 5. уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Пријаве 
са потребним документима слати на горенаведену адре-
су, са ознаком „За конкурс”, или лично доставити управи 
школе. Кандидати који не испуњавају услове конкурса у 
погледу прописаног степена и врсте образовања, одго-
варајућег високог образовања, и прописаног занимања 
(стручног назива) и чије пријаве буду непотпуне (не 
садрже сва тражена документа прописана конкурсом) и 
неблаговремене, неће се исте пријаве (молбе) за пријем 
у радни однос примати, односно узимати у разматрање 
приликом одлучивања о пријему у радни однос. Информа-
ције поводом конкурса се могу добити и на горе наведени 
број телефона.

ОШ “МЕША СЕЛИМОВИЋ”
36320 Тутин, Рибариће

тел. 020/821-110

1. Наставник музичке културе
са 60% норме радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање и да испуњава одређене услове, у складу 
са чланом. 139 и чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи, држављанство Републике Србије, да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са децом и уче-
ницима. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања у листу „Послови”. Кандидати уз пријаву подносе 
следећа документа: краћу биографију са адресом и кон-
такт телефон, доказ о стручној спреми; попуњен пријавни 
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форумлар (налази се на интернет страници Министар-
ства), уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; уверење да лице није кажњавано или осуђи-
вано (за дела која су наведена); уврење да се не води 
кривични поступак и истрага, доказ (уверење-сертифи-
кат) да знају српски језик и језик на ком се остварује 
образовни-васпитни рад (настава се изводи на босанс-
ком језику), а обавезно доставити (важи за наставнике и 
стручне сараднике): доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
(потврду, уверење и сл.) из члана 142 става 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања (од најмање 
30 бодова, у складу са европским системом преноса бодо-
ва). Предвиђена је претходна психолошка процена спо-
собности кандидата за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
кандидати достављају приликом закључивања уговора о 
раду. Пријаве са документацијом (оверене фотокопије или 
оргинали) слати на адресу: ОШ „Меша Селимовић”, 36309 
Рибариће. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Ближе информације могу се добити путем 
телефона 020/821-110.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
36320 Тутин, Његошева 13

тел. 020/811-180

Наставник разредне наставе
место рада Тутин

Наставник српског језика као 
нематерњег

60% норме, место рада Тутин

Наставник математике
55,60% норме, место рада Тутин

Наставник српског језика као 
нематерњег

50% норме, у истуреном одељењу у 
Дубову

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и 
услове у складу са чл., 140, 142 и 144 Закона о основама 
система образовања и васпитања (даље: Закон) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи и то: да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; а кривична дела из групе кри-
вичних 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; да има држављанство Репу-
блике Србије, да зна босански језик. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом 
и контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених; доказ о неосуђи-
ваности, доказ о познавању босанског језика. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете. Потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају школи. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на 
адресу: Основна школа „Вук Караџић”, Тутин, Његошева 
13, у року од 8 дана од објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се 
могу предати и лично у секретаријату школе, од 8 до 14 
часова, сваког радног дана. Контакт телефон 020/811-180

НОВИ СА Д

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад

Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Асистент за ужу област  
Пословна економија

на одређено време  
од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија који је 
сваки од претходних степена студија завршио са просеч-
ном оценом најмање 8 (осам), област: економске науке, 
менаџмент и бизнис; смисао за наставни рад; држављан-
ство Републике Србије. Напомена: лице које је правос-
нажном пресудом осуђено за кривично дело против пол-
не слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи, не може стећи звање 
асистента. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 
оверене фотокопије диплома, доказ о уписаним доктор-
ским студијама, биографију, доказ о држављанству. Рок 
за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
листу „Послови“. Пријаве се могу поднети лично, радним 
даном, или путем поште на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија 
ће у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву на 
конкурс сачинити извештај о пријављеним кандидатима 
и ставити га на увид јавности на период од 8 дана, о 
чему ће кандидати бити обавештени путем огласне табле 
и сајта школе.

ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“
21000 Нови Сад 

Шарпланинска 28
тел. 021/505-164

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – други зако-
ни, 10/2019 и 6/2020), односно: 1. да има одговарајуће 
образовање; 2. да има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да поседу-
је доказ о неосуђиваности, односно кандидати не смеју 
бити осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као ни за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
или језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећа доку-
мента: пријавни формулар са сајта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; биографију са личним 
подацима; доказ о одговарајућем образовању (оригинал 
или оверену копију дипломе); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као ни за кривична дела насиља 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; доказ о знању српског језика – дос-
тављају само кандидати који одгварајуће образовање 
нису стекли на српском језику; лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима се доставља непосредно пре закључења уго-
вора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве 
на конкурс доставити лично или слати на горенаведену 
адресу. 

ОШ „БРАЋА НОВАКОВ“
21433 Силбаш

Краља Петра Првог 103
тел. 021/764-829 

Наставник предметне наставе – 
математика

Наставник предметне наставе – 
енглески језик

за 73,32% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђе-
них чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/19 – аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 
1–5, чланом 140 став 1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), и 
то: 1. да кандидат има одговарајуће образовање према 
одредбама Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 13/18 и 11/19); 2. да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; 6. у складу са чланом 142 
став 1 да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Канидидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, има образовање из 
члана 142 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања, а кандидат који нема образовање из овог 
члана обавезан је да га стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе: пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, линк: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc; кратку 
биографију или ЦВ; оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење из казнене евиденције о неосуђива-
ности (прибављено од стране надележног органа МУП-а, 
не старије од 6 месеци); доказ о познавању српског јези-
ка и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(подноси само кандидат који није стекао диплому на срп-
ском језику). Доказ о здравственој, психичкој и физичкој 
способности прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Пријаве се подносе на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
21235 Темерин, Народног фронта 80

тел. 021/843-372

Сервирка и чистачица
са 100% радног времена  

(50% сервирка и 50% чистачица) 
1 извршилац

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 
139 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/18 
и 10/19) и то: за сервирку – други или трећи степен 
стручне спреме куварске струке или основно образо-
вање и радно искуство од 3 године на тим пословима; 
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за чистачицу – први степен стручне спреме (завршена 
основна школа) и да лице (сви кандидати): има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на коме остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају школи. Уз пријаву на кон-
курс кандидат доставља: биографију (ЦВ), доказ о одгова-
рајућем образовању, држављанству РС, доказ из казнене 
евиденције МУП-а о неосуђиваности, извод из матичне 
књиге рођених. Доказ о здравственој способности дос-
тавља кандидат који је изабран, пре закључивања угово-
ра о раду. Уз пријаву кандидат доставља оригинале или 
оверене копије докумената, не старије од шест месеци. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адре-
су. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у разматрање.

ОШ „23. ОКТОБАР“
21205 Сремски Карловци

Прерадовићева 1
тел./факс: 021/881-639

Педагог
УСЛОВИ: Кандидати треба да: 1) имају одговарајуће оба-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС” – Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021); 2) да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

Психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да: 1) да имају одговараћује 
обазовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021); 2) да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја), оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 

држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију), уверење о неосуђиваности, лекарско уверење 
(прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду), доказ о знању српског језика 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику). Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачу-
најући од дана објављивања текста конкурса у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се 
шаљу поштом на горенаведену адресу, у затвореној кове-
ри са назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос“.

ОШ „КОСТА ТРИФКОВИЋ“
21000 Нови Сад, Берислава Берића 2

тел. 021/444-063

Наставник биологије
са 50% радног времена

Наставник математике
са 55,55% радног времена

Наставник разредне наставе  
у продуженом боравку

Наставник технике и технологије
са 50% радног времена

Библиотекар
са 50% радног времена

Административни радник
са 50% радног времена

Домар
УСЛОВИ: одговарајућа врста и степен стручне спреме 
прописане законом. Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 
и 95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, за кандидате који су завршили основне студије 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање, почев од 10.09.2005. године; 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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије, не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месе-
ци; да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: попуњен формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућем стеченом образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 
доказ о неосуђиваности – извод из казнене евиденције, 
који издаје МУП Србије (не старији од шест месеци); доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду). Кандидати који буду изабрани у ужи избор, биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на бројеве телефона које су навели у својим 
пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у прос-
торијама школе, а о месту и времену ће бити благовреме-
но обавештени. Неће се разматрати пријаве које су небла-
говремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који 

се траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и сте-
пена стручне спреме. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се подносе у канцеларији секретара ОШ „Коста 
Трифковић“, 21000 Нови Сад, Берислава Берића 2.

ОМШ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“
21000 Нови Сад, Радничка 19а

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи – Клавир 

(65%) и Корепетиција (35%) 
у издвојеном одељењу  

у Бачком Петровцу
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/2017, 27/18 – други закон) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника у музичкој школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 18/2013 
и 2/2017), и то: дипломирани музичар, усмерење пијани-
ста; дипломирани музичар – пијаниста; академски музи-
чар пијаниста; мастер музички уметник, професионални 
статус – клавириста. 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 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 
на којем се остварује образовно-васпитни рад; 6. извод 
из матичне књиге рођених.

ОСТАЛО: 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 ЦВ; оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању 
(доставити и додатак дипломи); уверење о држављан-
ству; уверење МУП-а о неосуђиваности за кривична дела 
из тачке 3; извод из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Документација се подноси у оригиналу или у 
фотокопији овереној од стране јавног бележника. Приаја-
ве слати на адресу: Радничка 19а, 21000 Нови Сад. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на телефон: 021/6622-285.

ОШ „ШАМУ МИХАЉ“
21220 Бечеј

Трг братства јединства 2

Наставник информатике и 
рачунарства

на мађарском наставном језику,  
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду, треба да 
испуњава и услове предвиђене одредбама члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020), и то: одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, као и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21, 4/21 и 17/21); да има психичку, физичку и 
здравствену споспобност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
за која је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
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утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и мађарски 
језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
приложи: пријавни формулар који попуњава на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, штампа га и исти прилаже са доку-
ментацијом; биографију; диплому или уверење о стече-
ној стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију; 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену фотокопију; уверење о 
неосуђиваности, оригинал; потврду одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика (само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику), доказ о знању мађарског јези-
ка (оригинал или оверена фотокопија дипломе односно 
сведочанства о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на мађарском језику или документ о положе-
ном испиту из мађарског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе) Кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој споспобности за рад са 
децом и ученицима. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или копији која је прописно оверена код јавног бележ-
ника. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована 
одлуком директора школе. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор биће упућени на психолошку процену за 
рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање применом стандрадизованих поступака 
(уколико је већ извршена процена у периоду од 6 месеци 
пре истека рока за пријаву на овај конкурс, кандидат ће 
у пријави назначити када и где је извршена). Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима и доноси решења о избору кан-
дидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у 
просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени на бројеве контакт телефо-
на које су навели у својим пријавама. Неблаговремене, 
непотпуне и неразумљиве пријаве неће се разматрати. 
Ближе информације о јавном конкурсу могу се добити на 
телефон 021/6912-344. Пријаве са потребном документа-
цијом и одштампаним пријавним формуларом достављају 
се лично или поштом у затвореним ковертама, са наз-
наком: „За конкурсну комисију“, на горенаведену адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови“.

ОШ „КОКАИ ИМРЕ“
21235 Темерин 

Кошут Лајоша 31

Наставник предметне наставе – 
српски језик као нематерњи

са 70% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених Законом о раду, кандидат треба да 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140, 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019 
и 6/2020) и Правилнику 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, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећа 
документа: пријавни формулар са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; биографију са 
личним подацима; доказ о одговарајућем образовању 
(оригинал или оверену копију дипломе); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству РС (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ о неосуђива-
ности правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; доказ о познавању мађарског језика 
као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи, који се доставља само уколико образовање 
није стечено на мађарском језику; лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 

са ученицима се доставља непосредно пре закључења 
уговора о раду. Рок за предају пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у обзир. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова подносе се на 
адресу ОШ „Кокаи Имре”, Кошут Лајоша 31, Темерин, са 
назнаком “За конкурс”.

ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР”
21220 Бечеј 

Републиканска 135
тел. 021/6915-692

Наставник технике  
и технологије
за 70% норме

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставник технике 
и технологије, треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и 
то: а) има одговарајуће образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије) б) има одгова-
рајућу психичку, физичку и здравствену способност; в) 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из тачке 5а), в), г) и д) дос-
тављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из 
тачке 5б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да у 
3 (три) примерка достави доказе о испуњености услова 
из предметног конкурса (један оригинал или јавнобележ-
нички оверена копија и 2 обичне копије) као и своју био-
графију.

Наставник разредне наставе
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставник разред-
не наставе на мађарском наставном језику, треба да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: а) има одговарајуће 
образовање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије) 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 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из тачке 5а), в), 
г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености 
услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс, кандидат је 
дужан да у 3 (три) примерка достави доказе о испуње-
ности услова из предметног конкурса (један оригинал 
или јавнобележнички оверена копија и 2 обичне копије) 
као и своју биографију.

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат за радно место спремачице, треба 
да испуњава услове из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: а) има одгова-
рајуће образовање: 1. степен стручне спреме (завршена 
основна школа) б) има одговарајућу психичку, физичку 
и здравствену способност; в) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски 

језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачке 5а), в), г) 
и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености 
услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс, кандидат је 
дужан да у 3 (три) примерка достави доказе о испуње-
ности услова из предметног конкурса (један оригинал 
или јавнобележнички оверена копија и 2 обичне копије) 
као и своју биографију.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од 
стране директора школе. Пријаве кандидата подносе се 
у затвореним ковертама са назнаком: “Конкурс за избор 
у радни однос на неодређено време”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће признати. Контакт телефон 
021/6912-692.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА  
“9. МАЈ”

21400 Бачка Паланка 
Краља Петра I 2

Психолог
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
прописане Законом о раду, услове из чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) и то: 1. 
одговарајуће образовање ускладу са чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/2019), као и 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из опште образовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 
– исп., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/20, 14/20, 
15/20 и 1/21); 2. да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад; Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) достављају 
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2) 
ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогоије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има наведено образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина.

ОСТАЛО: 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 ЦВ; ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању; извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци оригинал или оверену фотокопију, 
или трајни са холограмом); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци оригинал или оверену фотоко-
пију, или трајни са холограмом); доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела, уверење 
из МУП-а (не старије од 6 месеци); лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ подноси кандидат пре 
закључења уговора о раду); доказ о знању српског јези-
ка, као језика на којем се изводи образовно васпитни 
рад у школи, (доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); пријаве се 
подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
адресу школе: Техничка школа “9. мај”, Краља Петра 
Првог 2, 21400 Бачка Паланка или донети лично у прос-
торије школе, радним даном од 08.00 до 14.00 часова. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату шко-
ле на телефон: 021/6041-472.
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ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“
21000 Нови Сад 

Раваничка 2
тел. 021/450-656

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – 

енглеског језика
са 50% радног времена

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), потребно је да кандидати испуњавају и посеб-
не услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), и то 
да: 1) имају одговарајуће образовање прописано чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
васпитања стечено: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука, или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице 
које је стекло образовање на студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и чланом 2 став 1 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, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да знају срп-
ски језик. За радно место шефа рачуноводства, поред 
општих услова предвиђених Законом о раду и Законом 
о основама система образовања и васпитања, кандидат 
треба да испуњава и посебне услове прописане одредбом 
члана 139 ст. 1 тачке 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/20209). Поред 
наведеног, кандидат треба да испуњава услове који су 
прописани Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Основној школи “Јован Поповић” Нови Сад 
и то; да има стечено високо образовање или образовање 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ из области економских наука и знање рада на 
рачунару.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) 
и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријав-
ни формулар са званичне интернет странице, потребно 
је да кандидат достави следећу документацију: пријав-
ни формулар, кратку биографију; оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(кандидати који су завршили мастер студиједостављају 
и диплому основних академских студија); оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђиван, не старије 
од 6 месеци (документ издаје Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству РС; оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених, издатог 
на прописаном обрасцу са холограмом, не старију од 6 

месеци. За лица која нису стекла образовање на српс-
ком језику – доказ о положеном испиту из српског јези-
ка са методиком, по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Доказ о здравственој способности за рад 
са ученицима (уверење о здравственом стању) прилаже 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Прија-
ва на конкурс мора садржати актуелни број телефона и 
тачну адресу пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријавни формулар са конкурсом траженим доку-
ментима и доказима о испуњавању услова доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у 
секретаријат школе или на горе наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс“. Ближа обавештења о конкурсу могу 
се добити од секретара школе, на телефон: 021/450-656. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени само у свр-
ху обраде података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, 
бр. 87/2018).

ШОМО “СТЕВАН ХРИСТИЋ”
21400 Бачка Паланка

Академика Милана Курепе 10

Наставник тамбуре
УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује 
на српском језику. Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове у 
складу са чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 став 1 и 2 и чл. 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, односно да 
је стекао одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 2 став 1 тачка 6) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој школи (“Сл. 
гл. РС – Просветни гласник” бр. 8/13, 2/17, 9/19 и 1/20) 
за наставника тамбуре; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају, у оригиналу или ове-
реном препису / фотокопији од стране јавног бележника 
следећу документацију: биографију (ЦВ); извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности прибављен од 
надлежног органа МУП-а, не старије од 6 месеци; доказ 
о стеченом образовању (диплому са додатком дипло-
ми); доказ о знању српског језика подноси кандидат који 
средње, више или високо образовање није стекао на срп-
ском језику, издат од одговарајуће високошколске уста-
нове. Конкурсна комисија коју именује директор утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од осам дана од истека рока за пријем пријава и 
кандидате који су изабрани у ужи избор упућује у року од 
осам дана на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. О датуму провере психофизичких способности 
кандидати ће бити благовремено обавештени од стране 
школе. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима, обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс 
је осам дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по конач-
ности одлуке о избору кандидата, а пре закључења угово-
ра о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве на конкурс са пријавним 
формуларом и траженом документацијом слати на адре-
су: Академика Милана Курепе 10, 21400 Бачка Паланка 
или доставити лично у секретаријат школе. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе на теле-
фон: 021/752-287.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТЕФИ ШАНДОР”

21000 Нови Сад, Боре Продановића 15а
тел. 021/547-465

Наставник разредне наставе
у одељењима на мађарском  

наставном језику

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, у одељењима  

на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о врсти и степену 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и то: 
да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), и 
то: а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та; б) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
копију извода из матичних књиге рођених; доказ о нео-
суђиваности – уверење из казнене евиденције да лице 
није осуђивано (уверење из МУП-а, не старије од 6 месе-
ци); уверење из основног и вишег суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак за кривична дела 
за која је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању српског језика као и јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(доказ о знању српског језика кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени. Конкурса комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене за рад са децом и ученици-
ма. 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. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве без потребне доку-
ментације, као и фотокопије докумената које нису ове-
рене, неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити 
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лично или поштом на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, са назнаком: „За конкурс 
за пријем у радни однос (навести радно место)“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе радним данима од 9 до 13 часова, путем електрон-
ске поште: os.petefi.sekretar@gmail.com или путем теле-
фона 021/547-465.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
21241 Каћ, Краља Петра I 9

Наставник технике и технологије
Наставник енглеског језика

са 55,55% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл 
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019, 6/2020); 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; 2. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 3. 
доказ да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде 
– уверење високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из психологије 
и педагогије или оверена фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту или испиту за лиценцу – један 
од наведена два услова); 4. доказ из казнене евиден-
ције МУП-а да нису осуђивани 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал); 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
6. доказ о знању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад доставља се само ако кандидат 
није стекао образовање на српском језику, а доказује се 
потврдом високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена копија). 
Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пси-
холошку процену способности кадидата за рад са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. У складу са 
чланом 154 став 2 Закона о систему образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018) канди-
дати попуњавају пријавни формулар који је доступан на 
званичној интернет страни Министарства просвете. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом се достављају лично сваког радног дана 
у периоду од 08.00 до 13.00 часова или поштом или 
поштом на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
21400 Бачка Паланка, Скојевска 1/а

Спремачица
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и Правилником 
о организацији и систематизацији послова ОШ “Десанка 
Максимовић” Бачка Паланка: 1. да има најмање први сте-
пен стручне спреме, односно завршену основну школу; 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (уверење надлежне уста-
нове тражиће се накнадно од изабраног кандидата, пре 
закључења уговора); 3. да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1 тачка 3 закона о основама система образовања и 
васпитања; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: 1. пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; 2. биографију; 3. оригинал или оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; 
4. оригинал уверење из казнене евиденције о неосуђива-
ности (прибављено од стране надележног органа МУП-а, 
не старије од 6 месеци) 5. уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); 6. извод из матичне књиге рођених; 
7.фотокопију личне карте; 8. доказ о познавању српског 
језика – подноси само кандидат који није стекао диплому 
на српском језику. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на адресу школе, са назнаком “За конкурс за спре-
мачицу”. Ближе информације о конкурсу могу да се добију 
код секретара школе и путем телефона: 021/750-574.

ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
21230 Жабаљ, Трг Светог Саве 4

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 – др. закон и 
10/2019), као и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 
2/2017, 13/2018 и 11/2019): основно образовање. Члан 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
прописује услове за пријем у радни однос, односно да у 
радни однос у установи може бити примљено лице под 
условима прописаним законом и то: ако има одговарајуће 
образовање; има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 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 
против кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; знање српског језика (језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и уз одштампани форму-
лар установи доставља: 1. потписану биографију кан-
дидата; 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем образовању; 3. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству; 4. ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности 
из МУП-а; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења 
да против кандидата није покренут кривични поступак, 
нити покренута истрага – из суда; 6. доказ о знању срп-
ског језика, односно језика на коме се остварује васпит-
но-образовни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику). У поступку одлучивања о избору 
спремачице комисија врши избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку проверу способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Лекарско уверење као доказ доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова подносе се на горенаведену адресу, 
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе, на телефон: 021/2931-377.

ШОМВО „ПЕТАР КОЊОВИЋ“
21220 Бечеј, Главна 5

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена,  
на српском језику

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове за 
пријем у радни однос: 1. да има одговарајуће образовање 
у складу са Уредбом о каталогу радних места у јавним 
службама и другим организацијама у јавном сектору (“Сл. 
гласник РС” бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018) и Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у ШОМВО 
“Петар Коњовић” Бечеј (бр. 06-271 од 15.09.2021. годи-
не) и то: 1. средње образовање, економска школа или 
гимназија; 2. да није осуђиван 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 3. да је држављанин Републике Србије; 4. 
да зна српски језик (доказ су у обавези да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку) – знање српског језика се доказује дипломом, односно 
сведочанством да је кандидат стекао средње образовање 
на српском језику или је положио испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе: 1. пријавни 
формулар који попуњавају на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, штампају га и исти прилажу са документацијом, 
2. биографију, 3. диплому о стеченом средњем образо-
вању – оригинал или оверену фотокопију, 4. уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију, 5. извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију, 6. уверење о неосуђи-
ваности из МУП-а, не старије од 6 месеци, оригинал, 7. 
доказ о знању српског језика (само кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику). Доказ о испуње-
ности услова у погледу психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, не старији 
од 6 месеци, достављају кандидати који буду изабрани, 
пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања 
о избору кандидата комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, врши ужи избор кан-
дидата које упућује на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана добијања резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима, комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља раз-
говор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Пријаве доставити лично у секре-
таријату школе или слати препорученом пошиљком на 
адресу школе, са назнаком “За конкурс”. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у листу “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Телефон за контакт: 021/6912-251.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
21237 Госпођинци

Бранка Радичевића 56

Чистачица
2 извршиоца

Чистачица
са 50% норме

Сервирка
са 50% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 
24 став 1 Закона о раду (“Сл. гл. РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), кандидати треба да испуња-
вају услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020 – даље: Закон): 1. 
да имају одговарајуће образовање: кандидат за радника 
за обављање послова чистачице треба да има заврше-
ну основну школу (I степен стручне спреме), а кандидат 
за радника за обављање послова сервирке треба да има 
завршену средњу школу (III степен стручне спреме); 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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6 месеци); 3. да нису правноснажном судском пресудом 
осуђивани за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, што онемогућава рад у образовању; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Наведени услови доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3–5 саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидат попуња-
ва пријемни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са попуњеним и одштам-
паним пријавним формуларом доставља школи. Докази о 
испуњености услова које је кандидат дужан да приложи 
уз пријаву: 1. пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; 2. потписана биографија кандидата са адресом 
пребивалишта или боравишта, контакт телефон; 3. ори-
гинал или оверен препис / фотокопија дипломе о стече-
ном образовању; 4. оригинал или оверен препис / фото-
копија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
5. оригинал или оверена копија уверења надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптуж-
ница или донето решење о одређивању притвора (не ста-
рије од 6 месеци); 6. оригинал или оверена копија уве-
рења МУП-а да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три (3) месеца, 
као и за кривична дела насиље 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
(не старије од 6 месеци); 7. оригинал или оверена копија 
уверења/потврде о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад, по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику; 8. оригинал или оверена 
копија извода из матичне књиге рођених са холограмом; 
9. копија, односно очитана лична карта.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве на 
конкурс могу се доставити непосредно или путем поште 
на адресу школе, са назнаком “Конкурс за чистачицу 
(навести 100% или 50% норме)” и/или “Конкурс за сер-
вирку (навести 50% норме)“. Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу је Никола Барбарић, секре-
тар установе, број телефона: 021/837-274 и 060/6836-002. 
Неблаговремене, непотпуне као и пријаве са неовереном 
документацијом неће се узимати у разматрање. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака. Уколико је психолошка про-
цена обављена у периоду од 6 месеци пре истека рока за 
пријаву на конкурс, кандидат ће у пријави назначити када 
и где је иста извршена. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
21237 Госпођинци

Бранка Радичевића 56

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – 
др. закони, 10/2019 и 6/2020), а у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС” – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, и 2/2020), и 
то: 1. да има одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-

мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2. да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење не 
старије од 6 месеци); 3. да није правноснажном судском 
пресудом осуђиван за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање, 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, што онемогућава рад у образовању; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља установи. Наведени услови доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3–5 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидат 
попуњава пријемни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са попуњеним 
и одштампаним пријавним формуларом доставља школи. 
Докази о испуњености услова које је кандидат дужан да 
приложи уз пријаву: 1. пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; 2. потписану биографију кандидата 
са адресом пребивалишта или боравишта, контакт теле-
фон, радну биографију и оверену копију дозволе за рад 
(лиценце), уколико је поседује; 3. оригинал или оверен 
препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
4. оригинал или оверен препис / фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); 5. оригинал или 
оверену копију уверења надлежног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, подигнута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 
6. оригинал или оверену копију уверења МУП-а да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три (3) месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица, или родоскврнуће, за кри-
вична дела примања или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију (не старије од 6 месеци); 7. ори-
гинал или оверену копију уверења/потврде о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад, по 
програму одговарајуће високошколске установе, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику; 
8. оригинал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених са холограмом; 9. копију, односно очитану личну 
карту. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Прија-
ве на конкурс могу се доставити непосредно или путем 
поште на адресу школе, са назнаком “Конкурс за настав-
ника разредне наставе”. Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу је Никола Барбарић, секретар 
установе, број телефона: 021/837-274 и 060/6836-002. 
Неблаговремене, непотпуне као и пријаве са неовереном 
документацијом неће се узимати у разматрање. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака. Уколико је психолошка про-
цена обављена у периоду од 6 месеци пре истека рока за 
пријаву на конкурс, кандидат ће у пријави назначити када 
и где је иста извршена. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима.

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
21460 Врбас, Палих бораца 2

Наставник историје
са 65% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чл. 139, 140 Закона о основама система образо-

вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6//2020), као и да имају одгова-
рајуће образовање прописано 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, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021): 1. одговарајуће високо 
образовање, и то: професор историје; професор историје 
и географије – дипломирани историчар, мастер истори-
чар, дипломирани историчар – мастер; мастер професор 
предметне наставе; лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани мастер треба да имају завр-
шене основне академске студије историје; 2. поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 3. доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног детета, 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 добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. посе-
довање држављанства Републике Србије; 5. познавање 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад у школи.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни 
формулар са назначеним бројем телефона и адресом, 
кандидати прилажу следећу докумнтацију: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о траженој врсти 
и степену стручне спреме; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или 
оверену копију уверења о неосуђиваности прибављену од 
надлежне службе МУП-а; уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику у обавези је да достави 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високе школске установе. Уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подносе изабрани кандидати пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријаве са потребном 
документацијом о испуњавању услова конкурса је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве 
се подносе на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе. Канди-
дати који буду избрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности коју врши надлежна служба 
за запошљавање, о чему ће кандидати бити обавеште-
ни. Лице задужено за давање обавештења по конкурсу: 
секретар школе, телефон: 021/702-515, 705-337.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА „ОЛГА ПЕТРОВ“
26234 Банатски Брестовац

Олге Петров 1

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане 
одредбама чл. 139, 140, 142, 143 и чл. 144 став 1 и став 
2 тачка 3, чл. 155 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 27/18, 10/19 
и 6/20 – даље: Закон), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Олга Петров“ у Банатском Брестовцу. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају установи. Потребна документација 
коју треба доставити: пријавни формулар, радна био-
графија, фотокопија дипломе о стеченом одговарајућим 
образовању, фотокопија уверења о држављанству, доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику), извод из матичне књиге рођених, 
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање или давање мита; 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у 
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складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(чл. 139 став 1 тачка 3 закона). Доказ да има психофизич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Избор се врши у складу са Законом. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија која утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
у року од 8 дана од истека рока рока за пријем пријава. 
Кандидати из става 4 члана 154 Закона, који су изабрани 
у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе из става 6 члана 154 Закона и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од обавље-
ног разговора са кандидатима. Напред наведену докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
и радном биографијом, кандидати достављају лично или 
путем поште на адресу школе, са назнаком „За конкурс“, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

26000 Панчево, Лава Толстоја 30

Наставник биологије
са 80% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање сходно члану 140 став 1–2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 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. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања – не старије од 6 месеци, 
уверење о држављанству РС – не старије од 6 месеци и 
доказ о знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Уколико се подносе фото-
копије докумената, исте морају бити оверене. Докази 
о испуњености услова из тачак 1, 3, 4 и 5 саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 – о психич-
кој, физичкој и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење), подноси изабрани кан-
дидат пре закључивања уговора о раду. Претходну пси-
холошку процену способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију о испуње-
ности услова за рад на наведеном радном месту, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, достављају на 
адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

Наставник француског језика
са 89% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање сходно члану 140 став 1–2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 

заштићених међународним правом, без обзира на 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. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања – не старије од 6 месеци, 
уверење о држављанству РС – не старије од 6 месеци и 
доказ о знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Уколико се подносе фото-
копије докумената, исте морају бити оверене. Докази 
о испуњености услова из тачак 1, 3, 4 и 5 саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 – о психич-
кој, физичкој и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење), подноси изабрани кан-
дидат пре закључивања уговора о раду. Претходну пси-
холошку процену способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију о испуње-
ности услова за рад на наведеном радном месту, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, достављају на 
адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“

26000 Панчево
Душана Петровића Шанета 11

Наставник информатике и 
рачунарства

УСЛОВИ: степен образовања: 1. завршене студије дру-
гог 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 групе предмета, сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (лице из ове тачке, мора да 
има завршене студије првог степена из научне односно 
стручне области, за одговарајући предмет односно гру-
пу предмета); 2. завршене основне студије у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године: 1. 
профеоср, односно дипломирани професор (са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, у области информатике, 
математике, физике, електротехнике, машинства или тех-
ничког образовања), 2. професор, односно дипломирани 
професор са завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, двоп-
редметне студије, где је један предмет обавезно инфор-
матика, 3. дипломирани математичар, дипломирани физи-
чар, дипломирани информатичар, сви смерови и одсеци, 
са завршеним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10 септембра 2005. године, 4. дипломира-
ни инжењер са завршеним основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године, у 
области информатике, информационих технологија, орга-
низационих наука, електротехнике и рачунарске технике, 
5. дипломирани економиста (са завршеним основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године у области информатике), 6. мастер профе-
сор у области информатике, математике, физике, електро-
технике, машинства, 7. мастер професор (двопредметне 
студије) где је један предмет обавезно информатика, 8. 
мастер математичар, мастер физичар, мастер информати-
чар (свих смерова и одсека), 9. мастер инжењер у области 
информатике, информационих технологија, организацио-
них наука, електротехнике или рачунарске технике, 10. 
мастер економиста у области информатике, 11. мастер 
дизајнер медија у образовању, 12. мастер библиотекар – 
информатичар, 13. мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из области 
информатике, информационих технологија, математике, 
физике, организационих наука, електротехнике или рачу-
нарске технике), 14. мастер инжењер машинства. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају да имају у 
оквиру завршених основних академских студија положено 
најмање пет испита из информатичких предмета, од тога 
најмање један из области програмирање и два предме-
та из једне или две следеће области – математика или 

теоријско рачуноводство. Наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада из предмета информатика и рачу-
нарство може да изводи и лице које је на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, савладало програм рачунарства и инфор-
матике у трајању од најмање четири семестра. У радни 
однос може да буде примљено лице које: 1. има одго-
варајуће образовање, 2. има психичку физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 3. није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање, 4. има држављан-
ство Републике Србије, 5. зна српски језик, на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 1. диплому, 
односно уверење одговарајуће врсте и степена образо-
вања (оверена фотокопија), за лица која су стекла ака-
демско звање мастер доставља се и оверена фотокопија 
дипломе о завршеним основним академским судијама; 2. 
уверење о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци (оверена фотокопија), 3. извод из матичне 
књиге рођених (на новом обрасцу), оверена фотокопија, 
4. доказ о знању српског језика као језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (доставља кандидат који 
образовање није стекао на српском језику), 5. уверење 
МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела наве-
дена у тексту овог конкурса – оригинал или оверена фото-
копија (не старије од шест месеци). Психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима кандидата који 
уђу у ужи избор, врши надлежна служба за послове запо-
шљавања – доказ о испуњености овог услова прибавља 
школа. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРИСА ПЕТРОВ БРАЦА“

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 179

Наставник енглеског језика
са 55% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139, 140 и 141 став 7 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 
27/18 – др. закони, 10/2019 и 6/20) и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018-62, 
11/2019-206, 2/2020-37, 8/2020-597, 16/2020-22, 19/2020-
1, 3/2021-54, 4/2021-1, 17/2021-75), да је стекао средње, 
више или високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: кратку биографију, извод из 
матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење 
о држављанству РС (оверену фотокопију); оверену  
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фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење из 
казнене евиденције МУП-а; доказ о знању српског јези-
ка и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи (доказ се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику) и фотокопију 
личне карте. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве 
доставити на горе наведену адресу или предати лично 
школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Ближе информације о конкурсу се могу добити 
на број телефона: 013/2345-071.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”

26227 Долово, Аксентије Максимовић 1

Наставник биологије
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање одређеног 
занимања односно члан 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17), 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентич-
но тумачење, 97/08 и 44/10) почев од 10.09.2005, 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.септембра 2005. Кандидат у погледу стручне спреме 
мора поред наведених законских услова да испуњава 
услове према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стр.сарадника у основној школи. Кандидати 
су дужни приложити: 1. доказ о поседовању одговарајуће 
стручне спреме / оверена фотокопија дипломе, 2.уверење 
о неосуђиваности, 3. уверење да кандидат није под истра-
гом, 4. извод из матичне књиге рођених, 5. уверење о 
држављанству, 6. доказ да изабрани кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима подноси се после закључења уговора о раду. 
Оверене фотокопије докумената не могу бити старије од 
6 месеци. Рок за пријављивањеосам (8) дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Избор кандидата конкурса, врши комисија, коју формира 
директор школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈА РАДОСТ”

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Сарадник за исхрану нутрициониста 
– шеф исхране

УСЛОВИ: високо образовање, на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије или специјалистичке 
струковне студије), односно на студијама у трајању од 
три године или више образовање здравствене струке; 
држављанство Републике Србије; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом; да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена бузусловна казна затвора од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела 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; радно искуство једна година.

Медицинска сестра – васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или специјалистичке струковне студије) 
на којима је лице оспособљено за рад са децом јасленог 
узраста или средње образовање – медицинска сестра 
васпитач, држављанство Републике Србије, психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом, није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела 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 дис-
криминаторно понашање; радно искуство једна година.

Кувар – посластичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња економска школа (III или IV степен) 
смер кувар, држављанство Републике Србије, психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом, да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; радно искуство 
једна година. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања. Пријава се подноси лично или поштом на 
адресу: ПУ “Дечја радост”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“

26000 Панчево, Сердара Јанка Вукотића 7

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у може да буде примљено лице 
које: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, одузимање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашања; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Горе наведени услови се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Кан-
дидат за наведена радна места, од тачке I (1, 2) треба да 
испуњава услове у погледу врсте и степена образовања: 
лице са одговарајућим високим образовањем: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става I (1, 2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Изузетно, наставник и васпитач јесте и 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. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019) за одговарајуће послове наставе. Кандидат за 
наведено радно место тачке I (1 и 2) треба да испуњава 
услове предвиђене чл. 139, 140 и 144 ст. 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон и 6/2020) као и да има одговарајуће образовање 
предвиђено Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/2017 13/2018 и 11/2019). У складу са чла-
ном 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, кандидати 
попуњавају пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете). Кандидат 
заједно са одштампаним пријавним формуларом треба 
да достави: 1) доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству, копија); 2) оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 3) доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које му је изречена без-
условна 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 про-
тив човечности 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 понашање, не старији од 6 месеци; 4) 
доказ о знању српског језика / доказ о знању српског јези-
ка и језика на којем ће остваривати образовно-васпитни 
рад код послодавца (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику/на српском језику 
и на језику на којем ће остваривати образовно-васпитни 
рад код послодавца); 5) радну биографију (осим за лица 
која први пут заснивају радни однос). За послове настав-
ника лица која имају положен стручни испит могу доста-
вити оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(није обавезно). Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. За кан-
дидате који уђу у ужи избор вршиће се претходна провера 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
код надлежне филијале службе за запошљавање и биће 
позвани на разговор. Попуњен и одштампан пријавни 
формулар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја) са 
потребном документацијом, доставља се у року од 8 дана 
од дана оглашавања у публикацији „Послови“, непосред-
но или путем поште на горенаведну адресу. Након истека 
рока за достављање пријаве није могуће доставити дока-
зе о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. 

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, одузимање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашања; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Горе наведени услови се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Кан-
дидат за наведена радна места, од тачке I (1, 2) треба да 
испуњава услове у погледу врсте и степена образовања: 
лице са одговарајућим високим образовањем: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става I (1, 2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Изузетно, наставник и васпитач јесте и 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. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019) за одговарајуће послове наставе. Кандидат за 
наведено радно место тачке I (1 и 2) треба да испуњава 
услове предвиђене чл. 139, 140 и 144 ст. 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон и 6/2020) као и да има одговарајуће образовање 
предвиђено Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/2017 13/2018 и 11/2019). У складу са чла-
ном 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се налази се на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете. Канди-
дат заједно са одштампаним пријавним формуларом треба 
да достави: 1) доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству, копија); 2) оверен препис или 
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оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 3) доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које му је изречена без-
условна 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 про-
тив човечности 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 понашање, не старији од 6 месеци; 4) 
доказ о знању српског језика / доказ о знању српског јези-
ка и језика на којем ће остваривати образовно-васпитни 
рад код послодавца (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику / на српском језику 
и на језику на којем ће остваривати образовно-васпитни 
рад код послодавца); 5) радну биографију (осим за лица 
која први пут заснивају радни однос). За послове настав-
ника лица која имају положен стручни испит могу доста-
вити оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(није обавезно). Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. За 
кандидате који уђу у ужи избор предвиђена је претход-
на провера психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима код надлежне службе за запошљавање и 
биће позвани на разговор. Попуњен и одштампан пријав-
ни формулар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја) са 
потребном документацијом доставити у року од 8 дана 
од дана оглашавања у публикацији „Послови“, лично или 
путем поште на горенаведену адресу. Након истека рока 
за достављање пријаве није могуће доставити доказе о 
испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

ПИРОТ

СРЕДЊА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

СА ДОМОМ УЧЕНИКА
18330 Бабушница

Омладинских бригада бб.
тел. 010/385-026

Педагошки асистент
за рад са ученицима ромске 

националности, на одређено време 
до краја школске 2021/2022. године, 

односно до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 
6/20): да има одговарајуће образовање, односно да 
има, у складу са Правилником о педагошком асистен-
ту и андрагошком асистенту (“Службени гласник РС”, 
број 87/2019), средње образовање у четворогодишњем 
трајању и савладан програм обуке за педагошког асис-
тента за децу и ученике ромске националности; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђиван провноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз пријаву на кон-
курс кандидати достављају доказе о испуњавању траже-
них услова у оригиналу или овереној фотокопији: доказ 
о одговарајућој стручној спреми, доказ о знању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); доказ о савладаном програму 
обуке за педагошког асистента за децу и ученике ром-
ске националности; доказ о неосуђиваности за кривична 
дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених, краћу биографију са адресом 
и контакт телефоном. Уверење о психичкој, физичкој и 

здравственој спoсобности доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких 
способности кандидата који буду изабрани у ужи избор 
за рад са децом и ученицима врши Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступака. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве се достављају на наведену адресу, са 
назнаком „За конкурсну комисију - конкурс за педагошког 
асистента“.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БАТА БУЛИЋ“

12300 Петровац на Млави
Бате Булића бб.

тел. 012/327-300, 012/7160-250

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања  

и васпитања
УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује 
на српском језику. Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање у складу са 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021), односно да је стекао 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; или 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године и да је: 1) професор одговарајућег стра-
ног језика; 2) дипломирани филолог, односно професор 
језика и књижевности; 3) лице које испуњава услове за 
наставника предметне наставе у основној школи, а које 
је на основним студијама положило испите из педагош-
ке психологије или педагогије и психологије, као и мето-
дике наставе; 4) професор разредне наставе, који је на 
основним студијама савладао програм Модула за страни 
језик (60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодова) и са 
положеним испитом Б2; 5) мастер филолог; 6) мастер 
професор језика и књижевности; 7) мастер учитељ; 8) 
дипломирани учитељ – мастер; 9) мастер учитељ који 
је на основним студијама савладао програм Модула за 
страни језик (60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодова) 
и са положеним испитом Б2; 10) дипломирани учитељ 
– мастер, који је на основним студијама савладао про-
грам Модула за страни језик (60 ЕСПБ – Европски сис-
тем преноса бодова) и са положеним испитом Б2; лица 
из горе наведених тачака која нису професори одгова-
рајућег језика треба да поседују знање језика најмање 
на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира); лица из 
тачака 2), 5) и 6) треба да поседују знање језика нај-
мање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим 
уколико нису завршила одговарајући студијски програм 
или главни предмет/профил – кандидат доказује одго-
варајућим документом; ниво знања Б2 доказује се уве-
рењем о положеном одговарајућем испиту на некој од 
филолошких катедри универзитета у Србији, или међу-
народно признатом исправом за ниво знања језика који 
је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), 
а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја. Предност за извођење наставе 
из страног језика у првом циклусу основног образовања 
и васпитања имају: мастер професор језика и књижев-
ности (одговарајући студијски програм или главни пред-
мет/профил), односно мастер филолог (одговарајући 
студијски програм или главни предмет/профил), односно 
професор, односно мастер учитељ, односно дипломирани 
учитељ – мастер, односно професор разредне наставе, 
мастер професор или професор у предметној настави и 
наставник у предметној настави са положеним испитом 
Б2. Обавезно образовање лица из члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат који је у току студија положио испите из педагогије 

и ппсихологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горе 
наведених дисциплина. Кандидат треба да има и: 2) пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи у оригиналу 
или овереном препису / фотокопији следећу документа-
цију: 1) потписану биографију са тачном адресом на којој 
живе и бројем телефона (ЦВ), 2) извод из матичне књи-
ге рођених; 3) уверење о држављанству, не старије од 
шест месеци; 4) диплому или уверење о стеченом одго-
варајућем образовању, кандидат који има високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена доставља 
оверену копију дипломе другог степена или уверење и 
оверену копију дипломе основних академских студија или 
уверење; 5) лице из тачке 3) у обавези је да достави 
и доказ да је на основним студијама положило испите 
из педагошке психологије или педагогије и психологије, 
као и методике наставе; 6) лица из тачака 4, 9 и 10 су 
у обавези су да доставе и доказ о савладаном програ-
му Модула за страни језик (60 ЕСПБ – Европски систем 
преноса бодова); 7) лица која су у обавези да докажу 
ниво знања Б2 достављају уверење о положеном одго-
варајућем испиту на некој од филолошких катедри уни-
верзитета у Србији, или међународно признатом испра-
вом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 
Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
односно доказ да су завршила одговарајући студијски 
програм или главни предмет/профил; 8) доказ о поседо-
вању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова издат од стране одговарајуће високошколске 
установе, односно уверење или други одговарајући доку-
мент о положеном испиту из педагогије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном испиту 
односно о положеном испиту за лиценцу; кандидат који 
нема образовање из члана 142 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; 9) уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе; 
10) доказ о неосуђиваности, не старији од шест месеци 
(уверење из МУП-а); 11) доказ да није утврђено дискри-
минаторно понашање сагласно члану 139 став 1 тачка 3 
Закона (документ издат од стране Повереника за заштиту 
равнопраности не старији од 6 месеци); 12) доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат по коначности одлуке о избору, а пре 
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија коју име-
нује директор утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од осам дана од истека рока 
за пријем пријава и кандидате који су изабрани у ужи 
избор упућује у року од осам дана на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. О датуму прове-
ре психофизичких способности кандидати ће бити благо-
времено обавештени од стране школе. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима, обавља разговор са канди-
датима са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити радним данима 
путем телефона 012/327-300 и 012/7160-250. Пријаве на 
конкурс са пријавним формуларом и траженом докумен-
тацијом могу се поднети лично или поштом на горенаве-
дену адресу. 
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ” 

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117 

Наставник ликовне културе
Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање 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), VII степен стручне спреме, 
тј. ако је стекао: 1) одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (кандидат мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет односно групу предмета), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005, односно, 2) одговарајуће високо образо-
вање за наставника основне школе, на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, 3) 
обавезно образовање кандидата за наставника у основ-
ној школи је и образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина које је стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, прописано чл. 142 ст. 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да поред попуњеног 
пријавног формулара са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, писане молбе, кратке биографије, фотокопије очи-
тане личне карте са чипом или личне карте без чипа, 
основној школи достави и следећа документа: извод из 
матичне књиге рођених на прописаном обрасцу, трај-
ни са холограмом; уверење о држављанству Републике 
Србије, на прописаном обрасцу; уверење из надлежног 
основног суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак и није покренута истрага за кривична дела 
из надлежности основних и виших судова и основних и 
виших јавних тужилаштава (уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију), и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а да према подацима 
из казнене евиденције овог министарства кандидат није 
осуђиван (извод из казнене евиденције); диплому или 
уверење о стеченом високом образовању за наставника 
основне школе на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. или о стеченом ака-
демском називу мастер на студијама другог степена за 
наставника основне школе по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005, тј. дипло-
ма и додатак дипломи са основних студија и диплома и 
додатак дипломи са мастер студија, из чл. 140 ст. 1 и 2 
закона (VII степен стручне спреме одговарајуће врсте 
занимања); уверење или потврда да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 

у складу са Европским системом преноса бодова, ако се 
ово уверење или потврда не може прибавити, исто се 
изузетно може доказати овереном фотокопијом инде-
кса или додатка дипломи са основних студија и мастер 
студија); уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(уверење о здравственом стању кандидата издато од 
надлежне здравствене установе, надлежне службе меди-
цине рада), које се подноси непосредно пре закључења 
уговора о раду; доказ о знању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кан-
дидат 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 васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/ 2018, 10/2019, 
6/2020) и да има стручну спрему прописану Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021) и Правилником о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Дуде Јовић” Жабари. 
Послове наставника може да обавља лице које је стекло 
високо образовање на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (чл. 
141 ст. 7 Закона). Наставник мора да има и обавезно 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина које је стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (чл. 142 ст. 1 Закона). Сматра се да наставник који 
је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из чл. 142 ст. 1 Закона (чл. 142 
ст. 4 Закона). Кандидати потребну документацију дос-
тављају установи посебно за свако поједино радно место, 
у посебној коверти. Психолошку процену способности кан-
дидата за наставника за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Наведени документи морају 
бити оригинални или фотокопије оверене у основном суду 
или општинској/градској управи или код јавног бележни-
ка, не старији од 6 месеци. Неблаговремене, непотпу-
не и неуредне молбе за пријем у радни однос, односно 
молбе са неовереним документима, молбе са непотпуним 
документима, неће бити узете у разматрање. Молбе 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 од 8 дана од дана објављивања текста конкурса у 
листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, на 
горенаведену адресу. Телефони за информације: 012/250-
119, 012/250-109.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ” 

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117 

Наставник физике
на одређено време преко 60 дана,  
до повратка помоћника директора  

са функције, а најдуже до 31.08.2022, 
за 60% часова физике у предметној 

настави недељно у оквиру  
24-часовне радне недеље

Наставник математике
на одређено време преко 60 дана,  

до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради  

неге детета

Наставник енглеског језика
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка запосленог са боловања

Наставник енглеског језика
на одређено време преко 60 дана,  

до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради  

неге детета
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање према чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020), VII степен стручне спреме, 
тј. ако је стекао: 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 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (кандидат мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005, односно, 2) одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005, 3) обавезно образовање кандидата за наставника у 
основној школи је и образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина које је стечено на висо-
кошколској 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 сис-
темом преноса бодова, прописано чл. 142 ст. 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат поред попуњеног пријавног форму-
лара са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС, писане молбе за 
пријем у радни однос на одређено време, кратке био-
графије, фотокопије очитане личне карте са чипом или 
личне карте без чипа, основној школи достави следећа 
документа: извод из матичне књиге рођених на прописа-
ном обрасцу, трајни са холограмом; уверење о држављан-
ству Републике Србије, на прописаном обрасцу; уверење 
из надлежног основног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак и није покренута истрага за 
кривична дела из надлежности основних и виших судо-
ва и основних и виших јавних тужилаштава (уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију), и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а да према подацима из казнене евиденције овог 
министарства кандидат није осуђиван (извод из казнене 
евиденције); диплому или уверење о стеченом високом 
образовању за наставника основне школе на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. или о стеченом академском називу мастер на сту-
дијама другог степена за наставника основне школе по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005, тј. диплома и додатак дипломи са основних 
студија и диплома и додатак дипломи са мастер студија, 
из чл. 140 ст. 1 и 2 закона (VII степен стручне спреме 
одговарајуће врсте занимања); уверење или потврда да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
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 и методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (ако се ово уверење или потврда не може прибавити, 
исто се изузетно може доказати овереном фотокопијом 
индекса или додатка дипломи са основних студија и мас-
тер студија); уверење да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (уверење о здравственом стању кандидата издато од 
надлежне здравствене установе, надлежне службе меди-
цине рада), које се подноси непосредно пре закључења 
уговора о раду; доказ о знању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кан-
дидат који одговарајуће високо образовање није стекао 
на српском језику. Наставник треба да испуњава услове 
прописане чл. 139, 140 ст. 1 и 2, чл. 141 ст. 7, чл. 142 ст. 
1 и 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/ 2018, 10/2019, 
6/2020) и да има стручну спрему прописану Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
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сарадника у основној школи („Сл. гл. РС – Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021) и Правилником о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Дуде Јовић“ Жабари. 
Послове наставника може да обавља лице које је стекло 
високо образовање на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (чл. 
141 ст. 7 Закона). Наставник мора да има и обавезно 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина које је стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (чл. 142 ст. 1 Закона). Сматра се да наставник који 
је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, има образовање из чл. 142 ст. 1 Закона (чл. 142 
ст. 4 Закона). Кандидати потребну документацију дос-
тављају установи посебно за свако поједино радно место, 
у посебној коверти. Психолошку процену способности кан-
дидата за наставника за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Наведени документи морају 
бити оригинали или фотокопије оверене у основном суду 
или општинској/градској управи или код јавног бележ-
ника, не старији од 6 месеци. Неблаговремене, непотпу-
не и неуредне молбе за пријем у радни однос, односно 
молбе са неовереним документима, молбе са непотпуним 
документима, неће бити узете у разматрање. Молбе за 
пријем у радни однос на одређено време са пријавним 
формуларом и доказима о испуњавању услова конкурса 
достављају се поштом или лично, у затвореној коверти, 
у року од 8 дана од дана објављивања текста конкурса 
у листу „Послови“, на горнаведену адресу. Телефони за 
информације: 012/250-119, 012/250-109.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

„СТЕВАН МОКРАЊАЦ” 
12000 Пожаревац, Кнеза Лазара 1

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

www.mokranjac.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, високо обра-
зовање стечено: на студијама другог степена – мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије, и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка, на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, за наставника те 
врсте школе и подручја рада, педагога или психолога; 
лице из става 1 тачка 1) и подтачка (2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; поседовање дозволе за рад (лиценце) за настав-
ника, педагога или психолога; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да 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); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника), уколико се на конкурс јавља лице које је 
претходно обављало дужност директора установе; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности или 
других добара заштићених мађународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за лице није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика (доказује се дипломом о стеченом 
образовању). 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз својеручно пот-
писану пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверен препис / фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду 
о радном искуству; доказ о обуци и положеном испиту за 
директора установе (изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
– искључиво на новом обрасцу са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија); лекарско уверење о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), при-
бавља се пре закључења уговора о раду; уверење поли-
цијске управе о неосуђиваности (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора – за кандидата који је прет-
ходно обављао дужност директора установе; преглед кре-
тања у служби са биографским подацима; доказе о струч-
ним и организационим способностима. Пријаве слати на 
адресу: Школа за основно и средње музичко образовање 
„Стеван Мокрањац“, Пожаревац, Кнеза Лазара 1, са наз-
наком „Конкурсној комисији“. Кандидати ће бити позвани 
на интервју од стране конкурсне комисије, а по завршет-
ку рока за пријављивање на конкурс. Кандидати ће бити 
обавештени о избору директора и његовом именовању од 
стране министра просвете, науке и технолошког развоја. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, на телефон: 012/223-396.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“

12304 Рановац, Школска 4
тел. 012/341-012

Чистачица
за 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и ако има: 1) 
основно образовање; 2) психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3) да није осуђивано прав-
носнажном 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 
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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну 
биографију, са адресом и контакт телефоном; диплому о 
стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству РС; уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење МУП-а); пријавни формулар (обра-
зац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја). 

ОСТАЛО: Кандидати подносе документа у оригиналу 
или оверене копије (не старије од 6 месеци). Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним формуларом, достављају установи. Пре закључења 
уговора о раду кандидат доставља доказ којим потврђује 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (лекарско уверење). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Пријаве са документацијом достављају 
се на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс 
за радно место чистачице са 50% норме”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе или путем телефона: 012/341-012. Пријаве на 
конкурс слати на горенаведену адресу.

Наставник предметне наставе из 
предмета техника и технологија

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни 
однос у школи може да буде примљено лице под усло-
вима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-

мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о 
испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) овог кон-
курса прибавља се пре закључења уговора о раду. Усло-
ви у погледу образовања наставника (члан 140 став 1 и 
2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона), наставник је 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (б) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, 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. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Учесник конкурса треба да испуњава и услове 
из члана 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
3/18 и 11/2019 – у даљем тексту: Правилник), односно 
учесник конкурса треба да је: професор техничког обра-
зовања, професор технике, професор технике и инфор-
матике, професор информатике и техничког образовања, 
професор техничког образовања и машинства, професор 
технике и машинства, професор машинства, професор 
електротехнике, професор техничког образовања и тех-
ничког цртања, професор техничког образовања и физи-
ке, професор физике и основа технике, професор технич-
ког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику 
и општетехничко образовање ОТО, дипломирани профе-
сор физике и основа технике за основну школу, профе-
сор физике и основа технике за основну школу, професор 
техничког образовања и васпитања, професор техничког 
васпитања и образовања, професор политехничког обра-
зовања и васпитања, професор политехничког васпитања 
и образовања, професор политехничког образовања, про-
фесор технике и графичких комуникација, професор про-
изводно-техничког образовања, дипломирани педагог за 
техничко образовање, дипломирани педагог за физику и 
основе технике, професор основа технике и производње, 
професор политехнике, професор технике и медијате-
карства, професор техничког образовања и медијатекар, 
дипломирани физичар – професор физике и основа тех-
нике за основну школу – мастер, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу – мастер, 
дипломирани професор технике и информатике – мастер, 
дипломирани професор технике – мастер, мастер профе-
сор технике и информатике, – мастер професор информа-
тике и технике, професор основа технике и информатике. 
Наставу из предмета одређених у ставу 1 овог члана могу 
да изводе и лица која су завршила двопредметне студије 
на факултету, ако су на том факултету савладала про-
грам из тих предмета у трајању од осам семестара. У скла-
ду са чланом 141 став 7 послове наставника и стручног 
сарадника, може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на српском језику (на коме 
се остварује образовно-васпитни рад), или је положило 
испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (за наставника предметне наставе 
и стручне сараднике). Обавезно образовање наставника 
прописано чланом 142 став 1 Закона је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Образовање из 
претходног става наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Програм 
за стицање образовања из члана 142 став 1 Закона ост-
варује високошколска установа у оквиру акредитованог 
студијског програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује 
високо образовање. Сматра се да наставник, који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из члана 142 став 1 Закона.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министар-
ство), а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају на адресу школе у 
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року од 8 дана, од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Потребна документација: 1. оригинал или 
оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); 2. 
кандидат који није стекао образовање на српском јези-
ку доставља доказ (потврду или уверење) да је поло-
жио испит из српског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе; 3. оригинал или 
оверена фотокопија уверења Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у 
складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона, уверење 
не сме бити старије од дана објављивања конкурса на 
огласној табли Националне службе за запошљавање; 4. 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Напомена: у вези са образовањем стеченим у некој од 
република СФРЈ, са образовањем стеченим у систему вој-
ног школства и образовањем стеченим у иностранству: I 
Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. II Када је образовање стечено у 
систему војног школства, испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова наставни-
ка, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, утврђује решењем министар. 
III Када је образовање стечено у иностранству, испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, на основу акта о признавању стране 
високошколске исправе и мишљења одговарајуће висо-
кошколске установе, утврђује решењем министар. Кан-
дидати под I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра. Сви докази 
морају бити достављени у оригиналу или у овереној фото-
копији. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
на конкурс неће бити разматране. Уз пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве 
са документацијом достављају се на горе наведену адре-
су, са назнаком „За конкурс за радно место наставника 
технике и технологије са 50% норме”. Фотокопије доку-
мената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе или 
путем телефона 012/341-012. Пријаве на конкурс слати на 
горенаведену адресу.

Стручни сарадник – библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021): да има одго-
варајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона, 
односно: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије) и то: а) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
васпитача и стручних сарадника и то: дипломирани биб-
лиотекар – информатичар, професор, односно дипломи-
рани филолог језика и књижевности, професор, односно 
дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом 
књижевности, професор разредне наставе, професор 
језика и књижевности, односно књижевности и језика – 
смер за библиотекарство, професор, односно дипломи-
рани филолог књижевности и језика, професор српскох-
рватског језика и југословенске књижевности, професор 
српског језика и књижевности, професор српске књи-
жевности и језика са општом књижевношћу, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик, професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност, мастер библиотекар – информатичар, мас-
тер филолог (главни предмет/профил библиотекарство 
и информатика), мастер професор језика и књижевности 

(главни предмет/профил библиотекарство и информати-
ка), професор југословенских књижевности, дипломирани 
компаративиста и библиотекар, професор српске књижев-
ности и језика; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен и 
одштампан пријавни формулар на интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом бодова (оригинал 
или оверена фотокопија потврде – уверење 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) за оне који ово обра-
зовање поседују; за оне који не поседују, Закон сходно 
члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање настав-
ник обавезан да стекне у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; доказ из казнене евиден-
ције МУП-а – од надлежне полицијске управе; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци); доказ о познавању српског језика 
(диплома, односно уверење о стеченом високом обра-
зовању), уколико је на српском језику, уједно је и доказ 
да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно 
доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи 
на српском језику, сведочанства или потврду из средње 
школе да је учио српски језик; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старији од 
шест месеци). Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе или путем телефона: 012/341-012. Пријаве на кон-
курс слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ БУКУМ“

12309 Шетоње, Шетоње бб.
тел. 012/347-487, 064/3012-100

e-mail: sekretarbukum@gmail.com

1. Наставник биологије
са 50% радног времена

2. Наставник технике и технологије
са 50% радног времена

3. Наставник француског језика
са 55,55% радног времена

4. Наставник разредне наставе
5. Библиотекар

са 50% радног времена

6. Педагог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да поседују одговарајуће образовање из члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника, васпитача и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гл. РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016, 2/2017, 
13/2018, 4/2021), да испуњавају услове прописане чланом 
139 став 1 тачке 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; став 1, у радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице под условима пропи-
саним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 

за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 
4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључивања уговора о раду. Канди-
дати попуњавају формулар преузет са званичне странице 
Министарства просвете и заједно са потребном докумен-
тацијом (кратка биографија, диплома о траженим заврше-
ним студијама или оверена копија, очитана лична карта, 
уверење издато од надлежне полицијске станице о неос-
уђиваности за кривична дела, уверење издато од стране 
надлежног суда да против кандитдата није покренут кри-
вични поступак и да се против њега не води истрага, уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, 
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије), 
достављају установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
на конкурс слати на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Сервирка
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и ако има: 1) 
средње образовање; 2) психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3) да није осуђивано прав-
носнажном 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 
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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну 
биографију, са адресом и контакт телефоном; диплому о 
стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству РС; уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење МУП-а); пријавни формулар (Обра-
зац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја). 
Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене 
копије (документи уверење о држављанству и уверење да 
кандидат није осуђиван не смеју бити старији од 6 месе-
ци). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним формуларом, достављају Установи. 
Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказ 
којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршет-
ку конкурса предата документа се неће враћати канди-
датима. Пријаве се подносе лично или путем поште (са 
повратницом), на горенаведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код директора и секретара Предшколске установе „Љуби-
ца Вребалов” Пожаревац и преко телефона 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИСАВ НИКОЛИЋ“

12313 Божевац
тел. 012/281-145, 012/281-146

Наставник физичког васпитања
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за наведена радна 
места поред општих услова прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду (“ Сл. гласник РС” 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/2017) треба да има одговарјуће обра-
зовање у складу са чланом 140 став 1) и 2) Закона о 
основама система образовања и васпитања (“ Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 10/19) као и Правилника о степену 
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и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (“ Сл. гласник РС- Просветни глас-
ник” 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016. 2/2017, 
3/2017, 13/18, 11/19). Кандидат треба да има и психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да има држављанство Републике Србије, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на 
конкурс који је објављен на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС 
и одштампани пријавни формулар заједно са потребном 
документацијом достављају школи. Кандидати уз пријав-
ни формулар прилажу: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом образовању, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), уверење или потврда о неосуђиваности 
за горе наведена кривична дела и да није утврђено дис-
криминаторно понашање које издаје надлежна полицијска 
управа, кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику достављју и доказ да познају језик на коме се 
остварује образовно – васпитни рад. Пријава на конкурс 
треба да садржи и податке о кандидату (име и презиме, 
адреса пребивалишта или боравишта, контакт телефон), 
радно место на које кандидат конкурише. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши национална служба за запошљавање. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности не старије од 
шест месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” на адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Мили-
сав Николић”, 12313 Божевац. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ“

12375 Александровац
тел. 012/254-435

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запосленог са одсуства дужег од 60 дана
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
Наставник историје

на одређено време до повратка 
запосленог са одсуства дужег од 60 

дана, са 70% радног времена

Наставник географије
на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора 
школе, са 25% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, број 88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 
6/2020), и да има: 1) одговарајуће образовање утврђено 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гл. РС – Про-
светни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и чланом 140 став 1 
и 2 истог Закона: стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; студије другог степена 
из боласти педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; на 
основних студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 

за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 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 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: кратку биографију, 
диплому (уверење) о траженој врсти и степену стручне 
спреме, односно образовању, уверење о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверену копију, не старије од 
6 месеци); доказ да знају српски језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију). Доказ да лице има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима подноси само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњен пријавни формулар са траженом документацијом 
достављају школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу школе, са назнаком “За конкурс” или 
лично у управи школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс за пријем 
у радни однос спроводи конкурсна комисија. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са ученицима. Решење 
о избору кандидата по објављеном конкурсу донеће се у 
складу са чланом 154 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Разговор са кандидатима обавиће се у 
просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену обављања разговора бити обавештени на броје-
ве контакт телефона које су навели у својим пријавама. 
Сва додатна објашњења кандидати могу добити путем 
телефона: 012/254-435.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139, 140 ст. 1 и 2 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20), и то: 1. да има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања стечено: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из члана 140 става 1. тачке 1) подтач-
ка (2) мора ди има завршене студије првог степена из 
научне односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; кандидат треба да испуњава и 
услове у погледу степена и врсте образовања прописане 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) за радно место за које 
конкурише; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примања мита или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потребно је да кандидати попуне пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
формуларом достављају школи. Кандидати уз пријаву на 
конкурс треба да доставе школи следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверену копију), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), 
уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверену копију), кратку биографију – ЦВ са 
адресом и бројем телефона. Доказ о знању српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику или језику на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима – лекарско 
уверење, не старије од 6 месеци, доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом достављају се у затворе-
ној коверти, на адресу: Основна школа „Моша Пијаде” 
Жагубица, 25. септембра 2, 12320 Жагубица, са назнаком 
„Пријава на конкурс”. Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са 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 чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) и 
то: да има одговарајуће образовање – завршена основна 
школа; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштитећних међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се може преузети са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос 
у установама образовања и васпитања), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним и попуњеним пријав-
ним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(сведочанство о завршеном основном образовању); уве-
рење МУП-а из казнене евиденције, доказ о неосуђива-
ности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци). Доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику. Доказ 
представља потврда одговарајуће високошколске устано-
ве да је кандидат положио испит из српског језика. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду (лекарско 
уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије 
докумената које нису оверене од стране надлежног орга-
на. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс за чистачицу, на неодређено време“.

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Кусићу
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са 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 
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– одлука УС, 113/17 и 95/18 – аут. тумачење), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 
10/19 и 6/20), и то: одговарајуће образовање – завршена 
основна школа; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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 зашти-
тећних међународним правом, 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 и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се може преузети 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/formular за 
пријем у радни однос у установама образовања и васпи-
тања), а потребну документацију заједно са одштампаним 
и попуњеним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(сведочанство о завршеном основном образовању); уве-
рење МУП-а из казнене евиденције; доказ о неосуђива-
ности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци). Доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику. Доказ 
представља потврда одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског језика. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, изабрани 
кандиадат ће доставити пре закључења уговора о раду 
(лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије 
докумената које нису оверене од стране надлежног орга-
на. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За кон-
курс за чистачицу на одређено време“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а

Дефектолог – наставник – 
олигофренолог

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са 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 чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. зако-
ни, 10/19 и 6/20) и то: одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања: високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правиликом о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и васпита-
ча у основној школи за ученике са сметњама у развоју 
и инвалидидтетом („Службени гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 17/18 и 6/20) за рад на радном месту дефе-
ктолога – наставника – олигофренолога, и то: професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са децом мен-
тално ометеном у развоју; дипломирани дефектолог – 
олигофренолог, мастер дефектолог који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју; дипломирани дефектолог мастер који 
је на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју; мастер дефектолог који 
је на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног едукатора; дипломирани дефе-
ктолог мастер који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм за специјалног едукатора; 
мастер дефектолог, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм за специјалног рехаби-

литатора за вишеструку ометеност; дипломирани дефе-
ктолог мастер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног рехабилитато-
ра за вишеструку ометеност; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштитећних међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се може 
преузети са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/
formular за пријем у радни однос у установама образо-
вања и васпитања), а потребну документацију заједно са 
одштампаним и попуњеним пријавним формуларом дос-
тављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију кандида-
та; извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; лица која су стекла звање мастер поред оверене 
фотокопије дипломе или уверења о завршеним мастер 
студијама достављају још и оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним основним академским студијама одгова-
рајућег студијског програма; уверење МУП-а из казнене 
евиденције, доказ о неосуђиваности за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику 
(доказ представља потврда одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика); 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање као ни копије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс 
– дефектолог”.

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, најдуже до краја 

школске 2021/2022. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са 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 чланови-
ма 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19 и 6/20) и то: одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; степен и врста обра-
зовања морају бити у складу са Правиликом о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 17/21) 
за рад на радном месту наставника енглеског језика; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштитећних међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се може преузети са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја (www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос 
у установама образовања и васпитања), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; лица 
која су стекла звање мастер поред оверене фотокопије 
дипломе или уверења о завршеним мастер студијама, дос-
тављају још и оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним академским студијама одговарајућег студијског 
програма; уверење МУП-а из казнене евиденције, доказ 
о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама ситема образовања и васпи-
тања (оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 
месеци); доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику (доказ 
представља потврда одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског језика); 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање као ни копије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс 
– енглески језик”.

Наставник физике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
замена директора у првом мандату

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
– одлука УС, 113/17 и 95/18 – аут. тумачење), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове прописане члановима 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19 и 6/20) и то: одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања: високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правиликом о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 17/21) за рад на рад-
ном месту наставника физике; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштитећних међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се може 
преузети са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/
formular за пријем у радни однос у установама образо-
вања и васпитања), а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију кандида-
та; извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; лица која су стекла звање мастер поред овере-
не фотокопије дипломе или уверења о завршеним мастер 
студијама, достављају још и оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним основним академским студијама одгова-
рајућег студијског програма; уверење МУП-а из казнене 
евиденције, доказ о неосуђиваности за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама ситема обра-
зовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија 
не старије од 6 месеци); доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, се доставља уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику 
(доказ представља потврда одговарајуће високошколске 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 961 | 24.11.2021.92

установе да је кандидат положио испит из српског језика); 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање као ни копије 
докумената које нису оверене од стране надлежног орга-
на. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За кон-
курс – физика”.

Наставник информатике и 
рачунарства

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

преко 60 дана (замена директора у 
првом мандату) 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аут. тумачење), кан-
дидат мора да испуњава и посебне услове прописане чла-
новима 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – 
др. закони, 10/19 и 6/20) и то: одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; степен и врста обра-
зовања морају бити у складу са Правиликом о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 17/21) за рад 
на радном месту наставника информатике и рачунарства; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 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 про-
тив човечности и других добара заштитећних међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се може преузети са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос 
у установама образовања и васпитања), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију кандида-
та; извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; лица која су стекла звање мастер поред 
оверене фотокопије дипломе или уверења о завршеним 
мастер студијама, достављају још и оверену фотокопију 
дипломе о завршеним основним академским студијама 
одговарајућег студијског програма; уверење МУП-а из 
казнене евиденције, доказ о неосуђиваности за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
ситема образовања и васпитања (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, се 
доставља уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику (доказ представља потврда одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика); доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање као ни 
копије докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс – информатика и рачунарство”.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
36310 Сјеница, Штаваљ

1. Спремачица
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати су дужни да доставе следећа документа који-
ма доказују испуњеност услова за пријем у радни однос 
из чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: 1. да имају одговарајуће образовање 
- основна школа, 2. психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) да знају српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из. тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) овог прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Конкурс остаје отворен 
8 дана од дана објављивања у листу „Послови”. Прија-
ве доставити лично у школи или на адресу: ОШ ”Бранко 
Радичевић” Штаваљ, Ново насеље бб., 36311 Штаваљ. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ТОМАШЕВИЋ ЋИРКО”

31300 Пријепоље, Велика Жупа
тел. 033/743-938

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуња-
ва услове прописане члановима 122, 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20): 1) да има 
одговарајуће високо образовање за наставника основне 
школе, педагога или психолога школе стечено: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице које је стекло образовање на студијама дру-
гог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за директора школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих 
горе наведених услова, има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образо-
вање стечено на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године, или више 
образовање, за наставника основне школе, дозволу за 
рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет година 
рада на пословима образовања и васпитања у устано-
ви, након стеченог одговарајућег образовања; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-

народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за 
рад наставника и стручног сарадника; 7) да има обуку и 
положен испит за директора установе; 8) да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
Уз пријаву и попуњен и одштампан пријавни формулар 
са званичне интернет станице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидат је у обавези да 
приложи следећу документацију: 1. оверен препис / ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; 2. оверен препис / оверену фотокопију 
документа о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу за наставника односно стручног сарадника; 
3. оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу за директора установе образовања и васпитања 
(уколико га кандидат поседује); 4. оригинал / оверену 
фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година 
рада у области образовања и васпитања (не старију од 
6 месеци); 5. оригинал / оверену фотокопију уверења 
надлежне службе МУП-а да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 ст. 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); 6. 
оригинал / оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 7. оригинал / оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених; 8. оригинал / ове-
рену фоткопију лекарског уверења о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци); 9. извештај просветног савет-
ника о резултату стручно-педагошког наџора у раду кан-
дидата, уколико је вршен надзор, у супротном доставити 
потврду да стручно-педагошки надзор кандидата није 
вршен; 10. кандидат који је претходно обављао дужност 
директора установе дужан је да достави резултате струч-
но-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања, 
уколико је вршено спољашње вредновање, у супротном 
доставити потврду да у периоду његовог мандата није 
вршен стручно-педагошки надзор школе; 11. пријаву на 
конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања у 
служби, навођењем организационих способности и крат-
ким прегледом програма рада за време мандата дирек-
тора школе; 12. доказ о знању српског језика, на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у школи, доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику. Кандидат изабран за директора школе 
који нема положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања на дуж-
ност, у складу са условима прописаним законом. Пријаве 
на конкурс се подносе у затвореним ковертама са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе”, лично или 
путем поште, на адресу Основна школа „Душан Томаше-
вић Ћирко”, Велика Жупа бб, 31300 Пријепоље. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, радним даном од 7.00 до 
14.00 часова, путем телефона: 033/743-938.

ОШ “СВЕТИ САВА“
36310 Сјеница

36315 Баре

1. Педагог
2. Наставник физичког и 
здравственог васпитања

за 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и 
Правилника о стручној спреми наставника, васпитача и 
стручних сарадника; А) да имају одговарајуће образовање 
(оверена копија дипломе); Б) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење); В) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслован 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, уза кривича 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; Г) да имају држављанство Републике Србије; 
Д) да се против њих не води кривични поступак, нити је 
лице под истрагом; Ђ) да знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; Е) извод из 
матичне књиге рођених. Докази о испуњености услова из 
тачака А, В, Г, Д, Ђ и Е достваљају се уз пријаву, а доказ 
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о испуњености услова из тачке Б прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет старнице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Напотпуне и неблаговремене пријаве се неће узи-
мати у разматрање. Конкурсну документацију доставити 
на адресу: ОШ “Свети Сава“, 36315 Баре.

ПРОКУПЉЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“СУНЦЕ”

18430 Куршумлија 
Косовска 36а

тел. 027/381-534

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и то ако: има 
држављанство Републике Србије; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; није правос-
нажном пресудом кривично осуђивано; зна српски језик 
и језик на коме се остварује васпитно образовни рад; 
има одговарајуће средње образовање медицинске струке 
и звање медицинска сестра. Потребна документација: 
пријавни формулар за пријаву на конкурс који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оригинал или оверена фото-
копија дипломе о стеченом образовању; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
не старије од шест месеци да кандидат није осуђиван 
за кривична дела за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за злос-
тављање малолетног детета или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривична дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, уврђено дискриминаторно 
понашање: извод из казнене евиденције као доказ о нео-
суђиваности за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлеж-
на полицијска управа (не старије од шест месеци); да зна 
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад; уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду; санитарну књижицу под-
носи изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и то ако: има 
држављанство Републике Србије; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; није правос-
нажном пресудом кривично осуђивано; зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно образовни рад; има 
одговарајуће средње образовање кулинарске струке или 
завршену струковну школу (у трајању од 3 године) – смер 
кувара. Потребна документација: пријавни формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; оригинал или оверена фотокопија дипломе о 
стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење не старије од шест 
месеци да кандидат није осуђиван за кривична дела за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за злостављање малолетног 
детета или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична 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, уврђено дискриминаторно понашање: извод из 
казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за горе 
наведена кривична дела и да није утврђено дискримина-
торно понашање које издаје надлежна полицијска управа 
(не старије од шест месеци); да зна српски језик и језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад; уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом подноси изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду; санитарну књижицу подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве са потреб-
ном документацијом са назнаком: „За конкурс” у затво-
реној коверти слати на адресу Предшколска установа 
„Сунце”, Косовска 36а, Куршумлија. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт 
телефон за све додатне информације: 027/381-534 сваког 
радног дана 07.00 – 14.00 часова.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/616-392

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о врсти и степену 
образовања наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи за извођење 
наставе и других облика образовно-васпитног рада из 
обавезног изборног предмета страни језик – немачки 
језик; поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; извршена пси-
холошка процена способности за рад са децом и уче-
ницима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
заједно са одштампаним пријавним формуларом школи 
достављају: 1. радну биографију, 2. уверење о држављан-
ству, 3. извод из матичне књиге рођених, 4. диплому или 
уверење о стеченом образовању, 5. уверење о положе-
ном испиту за лиценцу или уверење о положеним испи-
тима из психологије, педагогике и методике од најмање 
30 бодова, од којих најмање 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, 6. уверење о неосуђиваности које издаје надлежна 
полицијска управа, 7. кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику потребно је да приложе доказ 
о знању српског језика. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Потребно је 
тражена документа приложити у оригиналу или оверене 
фотокопије (овера не сме бити старија од 6 месеци). Уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о неосуђиваности не смеју бити старији од 6 
месеци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење о 
стеченом образовању, оно не сме бити старије од 6 месе-
ци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и пријаве 
уз које су достављене неоверене фотокопије потребних 
докумената, неће се узимати у разматрање. Пријаве доне-
ти лично или послати поштом на горенаведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, телефоном на бр. 026/616-392 или имејлом: 
djordjeddskola@gmail.com.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
11310 Липе, Вука Караџића 1

тел. 026/771-433

Наставник математике
са 44,4% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), 
кандидати морају да имају одговарајуће образовање за 
наставнике основне школе у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и 
Правилником о врсти стручне спреме 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). У складу 
са чланом 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - 
др. закон, 10/19 и 6/20); кандидати морају да имају обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичкох дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Кандидат који не 
поседује ово образовање биће дужан да га стекне у року 
од једне године, а највише две године од дана пријеме у 
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Наставник који је у току студија положио испит из педаго-
гије или психологије или положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 

142 ст. 1 овог Закона. Кандидат треба да има и: уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија); психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за кривич-
но 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: 
1. радну биографију, 2. попуњен пријавни формулар са 
сајта министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Обавезно, 3. уверење 
о држављанству РС - оригинал или оверену копију не 
старије од 6 месеци – обавезно, 4. диплому о стеченом 
образовању - оригинал или оверену копију не старију од 
6 месеци- обавезно, 5. доказ о неосуђиваности (уверење 
из ПУ) за дела из члана 139 став 1 тачка 3. Закона о осно-
вам система образовања и васпитања и непостојању дис-
криминаторног понашања оригинал или оверену копију 
–не старије од 6 месеци- обавезно, 6. доказ о знању срп-
ског језика (обавезно за кандидате који образовање нису 
стекли на српском језику), 7. оверену копију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, односно стеченом струч-
ном испиту или потврду високошколске установе да има 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина у току студија или након дипломирања 
(није обавезно – уколико кандидат исто поседује пожељ-
но је да достави). Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Не благовремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку 
о избору кандидата комисија ће донети у року од осам 
дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Пријаве треба 
послати на адресу: Основна школа “Вук Караџић “, Вука 
Караџића 1, 11310 Липе. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко телефона 
026/410-1433.

ОШ „РАДИЦА РАНКОВИЋ”
11317 Лозовик, Трг првобораца 7

тел. 026/831-741
e-mail: oslozovik@gmail.com

Наставник српског језика
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017, 
95/2018 – аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане члановима: 139 став 1 тачке 
1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1) подтачка 1 и 2 и 
тачка 2) истог члана, чланом 142 став 1 и став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020). Степен и 
врста образовања морају бити у складу са чланом 3 тачка 
1 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021). Кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Наставник који је у току студија положио испит 
из педагогије и психологије или положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из члана 142 став 1 овог закона. Кандидат који који нема 
образовање из члана 142 став 1 овог закона, обавезан 
је да га стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов полагања испита 
за лиценцу; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици; одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
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са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, српски језик. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министрства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
попуњен пријавни формулар кандидат прилаже: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе; оригинал или оверену 
фотокопију доказа да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, односно доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије или доказ о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за 
кандидате који поседују наведени доказ); кандидат који 
није положио испит из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, обавезан је да га положи у року 
од једне а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); 
уверење о држављанству (оригинал или оверену копију), 
не старије од 6 месеци; доказ да кандидат није осуђиван 
за напред наведена кривична дела, извод из казнене еви-
денције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе (оригинал или ове-
рену фотокопију), не старији од 6 месеци; доказ да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – срп-
ски језик, обавезно достављају само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика. Лекарско уверење 
којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Пре доношења одлуке о избору, кандида-
ти који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. Пријаве на 
конкурс, са потребном документацијом, доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном доку-
ментацијом у прилогу неће се разматрати. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
телефон: 026/831-741.

ОШ „ИВО АНДРИЋ”
11311 Радинац 

Спасоја Пејановића бб.
тел. 026/701-078

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања 
и васпитања, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 
дана, за рад у матичној школи у Радинцу 

и у издвојеном одељењу у Раљи
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да поседују одговарајуће образовање прописано чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и чл. 2. ст. 2, 3. и 
4. Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 
17/2021); да испуњавају остале услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ори-
гинал или оверену фотокопију уверења (не старије од 6 
месеци) полицијске управе да лице није осуђивано пра-
воснажном 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандида-
те који нису образовање стекли на српском језику). Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријава се подноси на формулару за пријаву на конкурс, 

који се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник руског језика
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до истека 
мандата директора, за рад у матичној 

школи у Радинцу и издвојеном одељењу 
у Врбовцу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да поседују одговарајуће образовање прописано чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и чл. 3 ст. 1 тачка 
3. подтачка 3. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021); да испуњавају остале услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ори-
гинал или оверену фотокопију уверења (не старије од 6 
месеци) полицијске управе да лице није осуђивано пра-
воснажном 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандида-
те који нису образовање стекли на српском језику). Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријава се подноси на формулару за пријаву на конкурс, 
који се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”
11320 Велика Плана 
Војводе Мишића 3

Наставник предметне наставе  
за стручне предмете – машинска 

група предмета
УСЛОВИ: Кандидат за пријем у радни однос мора испуња-
вати услове прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020); 1) да 
има одговарајуће образовање, за наставника предметне 
наставе, да испуњава услове прописане чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и услове прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Машин-
ство и обрада метала („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 
4/2018, 18/2018, 1/2019, 9/2019, 2/2020 и 1/2021); 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 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик. Докази о испуњености 
услова из става 2.тачка 1), 3), 4) и 5) су саставни део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 2. тачка 2) подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: 

1. кратку биографију; 2. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; 4. оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; 5. уверење надлежних органа 
да лице није осуђивано правоснажном судском пресудом 
са правним последицама у смислу чл. 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања 
и да није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (не старије од 6 месеци) оригинал или ове-
рену фотокопију. 6. доказ о знању српског језика на ком 
се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику) оригинал 
или оверену фотокопију. Документација се предаје, или 
путем поште доставља, на адресу: Техничка школа „Нико-
ла Тесла”, Војводе Мишића 3, 11320 Велика Плана. Рок за 
пријављивање је 8 (осам) дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене пријаве као и пријаве са непотпу-
ном и од стране јавног бележника не овереном документа-
цијом, неће бити узете у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити на телефон: 026/513-859.

ОСНОВНА ШКОЛА
”РАДОМИР ЛАЗИЋ”

11423 Азања 
Милије Батинића 1
тел. 026/301-308

Наставник математике
за 22,22 сата недељно  

(55,55% радног времена) 
УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гл.“ 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020) и чла-
ну 140 и 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). Остали 
услови које кандидати треба да испуне: да имају одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона 
о основама система обаразовања и васпитања и у складу 
са Правилником о степену и врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи за посло-
ве наставника математике, да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног лица, запос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са 
Законом, утврђено дискриминаторно понашање, да имају 
држављанство Републике Србије, да знају српски језик 
(уколико је образовање завршено на страном језику). 
Кандидати треба да приложе: пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, адресу 
и број телефона, уверење о држављанству РС, уверење 
о неосуђиваности (извод из казнене евиденције), оверен 
препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу (ако је кандидат има) или уверење да је кан-
дидат стекао образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина на високошколској установи од 
најмање 300 ЕСП бодова, извод из матичне књиге рође-
них, потврду Повереника за заштиту равноправности да 
није извршено дискриминаторно понашање, лекарско уве-
рење пре закључивања уговора о раду. Наведена доку-
мента не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног органа - 
да су верне оригиналу. У поступку одлучивања о избору 
наставника, у филијали Националне службе за запошља-
вање у Смедереву биће извршена провера психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, за све канди-
дате који испуњавају услове конкурса. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у листу 
“Послови”. Приложена конкурсна документација се, по 
завршетку конкурса, кандидатима не враћа. Пријаве на 
конкурс се могу слати поштом на адресу школе или лично 
предати у секретаријату школе. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА
”НИКОЛА ТЕСЛА”

11316 Голобок, Смедеревска Паланка
тел. 026/381-007

Педагог
за 20 сати недељно  

(50% радног времена) 
УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гл.“ 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 
17/21) и члану 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19 и 6/20). Остали услови које кандидати треба 
да испуне: да имају одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 и 142 Закона о основама система обаразо-
вања и васпитања и у складу са Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи за послове педагога школе, да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да имају држављанство Републике Србије, да знају срп-
ски језик (уколико је образовање завршено на страном 
језику). Кандидати треба да приложе: пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
адресу и број телефона, уверење о држављанству РС, 
уверење о неосуђиваности (извод из казнене евиденције), 
оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, оверену фотокопију уверења о положеном испи-
ту за лиценцу (ако је кандидат има) или уверење да је 
кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина на високошколској установи од 
најмање 30 ЕСП бодова, извод из матичне књиге рође-
них, потврду поверенка за заштиту равноправности да 
није учинио дискриминаторно понашање, лекарско уве-
рење пре закључивања уговора о раду. Наведена доку-
мента не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног органа - да 
су верне оригиналу. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу “Послови”. Приложе-
на конкурсна документација се, по завршетку конкурса, 
кандидатима не враћа. Пријаве на конкурс се могу слати 
поштом на адресу школе или лично предати у секрета-
ријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Конкурсна комисија утврђује 
благовременост и потпуност пријава на кокурс и испуње-
ност законских услова за пријем у радни однос кандидата 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва и, на основу увида у конкурсни материјал, од канди-
дата који су поднели благовремене и потпуне пријаве и 
испуњавају све законске услове за пријем у радни однос 
код послодавца бира кандидате који улазе у ужи избор за 
пријем у радни однос. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од осам дана од дана састављања ужег избо-
ра кандидата упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања у Смедереву, применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима, а потом с кандидатима са листе обавља раз-
говор. После обављеног разговора Конкурсна комисија 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице за 
контакт и све додатне информације је секретарка школе.

Наставник географије
за 14 сати недељно (35% радног 

времена), на одређено време преко 
60 дана, до повратка запосленог са 

функције директора школе
УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гл.“ 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 
17/21) и члану 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19 и 6/20). Остали услови које кандидати треба 
да испуне: да имају одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 и 142 Закона о основама система обаразо-

вања и васпитања и у складу са Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи за послове наставника географије, да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да имају држављанство Републике Србије, да знају срп-
ски језик, (уколико је образовање завршено на страном 
језику). Кандидати треба да приложе: пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
адресу и број телефона, уверење о држављанству РС, 
уверење о неосуђиваности (извод из казнене евиденције), 
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за лиценцу (ако је кандидат има) или уверење да је кан-
дидат стекао образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина на високошколској установи од 
најмање 30 ЕСП бодова, извод из матичне књиге рође-
них, потврду поверенка за заштиту равноправности да 
није учинио дискриминаторно понашање, лекарско уве-
рење пре закључивања уговора о раду. Наведена доку-
мента не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног органа - да 
су верне оригиналу. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу “Послови”. Приложе-
на конкурсна документација се, по завршетку конкурса, 
кандидатима не враћа. Пријаве на конкурс се могу слати 
поштом на адресу школе или лично предати у секрета-
ријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Конкурсна комисија утврђује 
благовременост и потпуност пријава на кокурс и испуње-
ност законских услова за пријем у радни однос кандидата 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва и, на основу увида у конкурсни материјал, од канди-
дата који су поднели благовремене и потпуне пријаве и 
испуњавају све законске услове за пријем у радни однос 
код послодавца бира кандидате који улазе у ужи избор за 
пријем у радни однос. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од осам дана од дана састављања ужег избо-
ра кандидата упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања у Смедереву, применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима, а потом с кандидатима са листе обавља раз-
говор. После обављеног разговора Конкурсна комисија 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице за 
контакт и све додатне информације је секретарка школе.

Психолог
за 20 сати недељно  

(50% радног времена) 
УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гл.“ 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 
17/21) и члану 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19 и 6/20). Остали услови које кандидати треба 
да испуне: да имају одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 и 142 Закона о основама система обаразо-
вања и васпитања и у складу са Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи за послове психолога школе, да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да имају држављанство Републике Србије, да знају срп-
ски језик (уколико је образовање завршено на страном 
језику). Кандидати треба да приложе: пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
адресу и број телефона, уверење о држављанству РС, 
уверење о неосуђиваности (извод из казнене евиденције), 
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за лиценцу (ако је кандидат има) или уверење да је кан-

дидат стекао образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина на високошколској установи од 
најмање 30 ЕСП бодова, извод из матичне књиге рође-
них, потврду поверенка за заштиту равноправности да 
није учинио дискриминаторно понашање, лекарско уве-
рење пре закључивања уговора о раду. Наведена доку-
мента не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног органа - да 
су верне оригиналу. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу “Послови”. Приложе-
на конкурсна документација се, по завршетку конкурса, 
кандидатима не враћа. Пријаве на конкурс се могу слати 
поштом на адресу школе или лично предати у секрета-
ријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Конкурсна комисија утврђује 
благовременост и потпуност пријава на кокурс и испуње-
ност законских услова за пријем у радни однос кандидата 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва и, на основу увида у конкурсни материјал, од канди-
дата који су поднели благовремене и потпуне пријаве и 
испуњавају све законске услове за пријем у радни однос 
код послодавца бира кандидате који улазе у ужи избор за 
пријем у радни однос. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од осам дана од дана састављања ужег избо-
ра кандидата упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања у Смедереву, применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима, а потом с кандидатима са листе обавља раз-
говор. После обављеног разговора конкурсна комисија 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице за 
контакт и све додатне информације је секретарка школе.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА

“ВУК КАРАЏИЋ”
11320 Велика Плана, Момира Гајића 12

Радник на одржавању хигијене – 
чистачица

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу 
чланом 29 Правилника о организацији и систематиза-
цији послова (радних места) Економско-угоститељске 
школе „Вук Караџић“ из Велике Плане, под дел. бр 
1649 од 07.09.2021. године: потребно образовање за 
послове радника на одржавању хигијене – чистачица 
има лице за завршеном основном школом; први степен 
стручне спреме, завршена основна школа. Кандидати 
морају испуњавати и посебне услове за пријем у рад-
ни однос предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 
и 5 (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020); да имају држављанство Репу-
блике Србије; да имају одговарајуће образовање; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминитарно понашање; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (наведени доказ доставља кандидат који буде 
изабран по конкурсу, а пре потписивања уговора о раду); 
да знају српски језик – језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, у делу Ново на сајту. 
Уз одштампани својеручно потписани пријавни формулар 
са назнаком да се конкурише на одређено радно место, 
кандидат школи заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом прилаже и следећу документацију: краћа био-
графија, оверена фотокопија дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од шест месеци), доказ о неосуђиваности 
за наведена кривична дела утврђена чланом 139 став 1 
тачка 3 Закона (уверење из СУП-а, оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од шест месеци), доказ о непо-
стојању дискриминаторног понашања (уверење Повере-
ника за заштиту равноправности да против кандидата 
није утврђено дискриминаторно понашање, оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месеци); доказ 
да кандидат није под истрагом (уверење из суда), да про-
тив кандидата није спроведена истрага нити кривични 
поступак (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
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од шест месеци); доказ да кандидат зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (доказ су обавезни да 
доставе само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, доказује се потврдом одговарајуће обра-
зовне установе да је кандидат положио испит из српс-
ког језика, оригинал или оверена фотокопија). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Благовременом пријавом 
сматра се пријава која је непосредно предата школи пре 
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог 
рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Ако 
последњи дан рока пада у недељу или на дан државног 
празника, рок истиче првог наредног дана. Потпуном 
пријавом се сматра пријава која у прилогу садржи све 
прилоге којима кандидат доказује да испуњава услове за 
избор у складу са Законом и овим конкурсом. Наведена 
документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложе-
не фотокопије морају бити оверене од надлежног органа 
као доказ да су верне оригиналу. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија именована решењем донетим од стране 
директора школе. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Комисија ће кан-
дидате који уђу у ужи избор упутити на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима, 
који ће вршити надлежна служба за запошљавање, при-
меном стандардизовананих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима у просторијама школе, с тим што ће кан-
дидати о датуму и времену бити обавештени. Комисија 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице које 
буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
пре закључења уговора о раду. Својеручно потписане 
пријаве на конкурс се достављају на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За конкурс“ (лично или поштом). Бли-
же информације о конкурсу можете добити од секретара 
школе путем телефона на број: 026/516-247.

ОСНОВНА ШКОЛА
”МИЛИЈА РАКИЋ”

Церовац
11420 Смедеревска Паланка

тел. 026/383-053

Педагог
за 20 сати недељно  

(50% радног времена)
УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гл.“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 
17/21) и чл. 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19 и 6/20). Остали услови које кандидати треба 
да испуне: да имају одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 и 142 Закона о основама система обаразовања и 
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи за послове педагога школе; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик (уколико је образовање завршено на 
страном језику). Кандидати треба да приложе: пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, адресу и број телефона, уверење о држављан-
ству РС, уверење о неосуђиваности (извод из казанене 
евиденције), оверен препис / фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу (ако је кандидат има) или 
уверење да је кандидат стекао образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина на високош-
колској установи од најмање 30 ЕСП бодова, извод из 
матичне књиге рођених, потврду Повереника за зашти-
ту равноправности да за њих није утврђено дискрими-

наторно понашање. Лекарско уверење се доставља пре 
закључивања уговора о раду. Наведена документа не 
смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије 
морају бити оверене од надлежног органа као доказ да 
су верне оригиналу. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу “Послови”. Приложе-
на конкурсна документација се, по завршетку конкурса, 
кандидатима не враћа. Пријаве на конкурс се могу слати 
поштом на адресу школе или лично предати у секрета-
ријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Конкурсна комисија утврђује 
благовременост и потпуност пријава на конкурс и испуње-
ност законских услова за пријем у радни однос кандидата 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва и, на основу увида у конкурсни материјал, од канди-
дата који су поднели благовремене и потпуне пријаве и 
испуњавају све законске услове за пријем у радни однос 
код послодавца бира кандидате који улазе у ужи избор за 
пријем у радни однос. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од осам дана од дана састављања ужег избо-
ра кандидата упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања у Смедереву, применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима, а потом с кандидатима са листе обавља раз-
говор. После обављеног разговора конкурсна комисија 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Особа за 
контакт и све додатне информације је секретарка школе.

Шеф рачуноводства
за 20 сати недељно  

(50% радног времена),  
на одређено време до повратка  

одсутне запослене са породиљског  
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: високо или више образовање, сходно Уредби о 
Каталогу радних места у јавним службама и другим орга-
низацијама у јавном сектору (“Сл. гл. РС”, бр. 81/2017, 
6/2018 и 43/2018). Остали услови које кандидати треба да 
испуне: да имају одговарајуће образовање – на основним 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године, и то економске струке на студијама у трајању до 
три године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, и то: економске 
струке; изузетно: средње образовање, и то: економске 
струке и радно искуство на тим пословима стечено до 
дана ступања на снагу Уредбе о Каталогу радних места у 
јавним службама и другим организацијама у јавном сек-
тору у трајању од 5 година; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног лица, запос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски језик 
(уколико је образовање завршено на страном језику). 
Кандидати треба да приложе: пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, адресу 
и број телефона, уверење о држављанству РС, уверење 
о неосуђиваности (извод из казнене евиденције), оверен 
препис / фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, потврду Повереника 
за заштиту равноправности да није утврђено дискрими-
наторно понашање. Лекарско уверење се доставља пре 
закључивања уговора о раду. Наведена документа не 
смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије 
морају бити оверене од надлежног органа као доказ да 
су верне оригиналу. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу “Послови”. Приложе-
на конкурсна документација се, по завршетку конкурса, 
кандидатима не враћа. Пријаве на конкурс се могу слати 
поштом на адресу школе или лично предати у секрета-
ријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Конкурсна комисија утврђује 
благовременост и потпуност пријава на конкурс и испуње-
ност законских услова за пријем у радни однос кандидата 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва и, на основу увида у конкурсни материјал, од канди-
дата који су поднели благовремене и потпуне пријаве и 
испуњавају све законске услове за пријем у радни однос 
код послодавца бира кандидате који улазе у ужи избор 
за пријем у радни однос. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор у року од осам дана од дана састављања ужег 
избора упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања у Смедереву, применом стан-

дардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата 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 уче-
ницима, а потом с кандидатима са листе обавља разговор. 
После обављеног разговора конкурсна комисија доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Особа за контакт и 
све додатне информације је секретарка школе.

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време до повратка  
раднице са породиљског и одсуства  

са рада ради неге детета
УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гл.“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 17/21) 
и чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 
10/2019 и 6/2020). Остали услови које кандидати треба да 
испуне: да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 и 142 Закона о основама система обаразовања и вас-
питања и у складу са Правилником о степену и врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи за послове наставника српског језика; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик. Кандидати треба да приложе: пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
адресу и број телефона са краћом радном биографијом, 
уверење о држављанству РС, уверење о неосуђиваности 
(извод из казанене евиденције), оверен препис / фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лиценцу (ако је 
кандидат има) или уверење да је кандидат стекао обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина на високошколској установи од најмање 30 ЕСП 
бодова, извод из матичне књиге рођених, потврду Пове-
реника за заштиту равноправности да није извршено дис-
криминаторно понашање. Лекарско уверење се доставља 
пре закључивања уговора о раду. Наведена документа не 
смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије 
морају бити оверене од надлежног органа као доказ да 
су верне оригиналу. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу “Послови”. Приложе-
на конкурсна документација се, по завршетку конкурса, 
кандидатима не враћа. Пријаве на конкурс се могу слати 
поштом на адресу школе или лично предати у секрета-
ријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Конкурсна комисија утврђује 
благовременост и потпуност пријава на конкурс и испуње-
ност законских услова за пријем у радни однос кандидата 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва и, на основу увида у конкурсни материјал, од канди-
дата који су поднели благовремене и потпуне пријаве и 
испуњавају све законске услове за пријем у радни однос 
код послодавца бира кандидате који улазе у ужи избор за 
пријем у радни однос. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од осам дана од дана састављања ужег избо-
ра кандидата упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања у Смедереву, применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима, а потом с кандидатима са листе обавља раз-
говор. После обављеног разговора конкурсна комисија 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Особа за 
контакт и све додатне информације је секретарка школе.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

25255 Каравуково, Жарка Зрењанина 90
тел. 025/762-095

Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: 1. да имају одговарајуће образовање – IV степен 
стручне спреме, средње образовање, електротехничке 
струке, у складу са Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у ОШ „Бора Станковић“ Каравуково; 
2. да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани прав-
носнажном 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 
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 изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају језик на коме 
се коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страни Министарства просете, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним формуларом 
доставља школи. Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену копију); уверење о 
држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или 
оверену копију); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење из МУП-а из казнене евиденције не 
старије од шест месеци; доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, не 
старији од шест месеци, изабрани кандидат ће достави-
ти пре закључења уговора о раду. Рок за доставу прија-
ва је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови“. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Пријаве се подносе на горенаведену адресу. 
Контакт телефон: 025/762-095.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ“

25210 Чонопља, Николе Тесле 34
тел. 025/844-064

Помоћни радник на одржавању 
просторија

чистач просторија – спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и 
то: а) да има одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о систематизацији радних места у ОШ „Миро-
слав Антић” Чонопља за радно место помоћног раника 
на одржавању хигијене (чистач просторија) – минимално 
завршена основна школа; б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
в) да није осуђиван правноснажном пресудом за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родосквнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних 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, г) да има држављанство 
Републике Србије; д) да зна српски језик на којем се ост-
варује образовно васпитни рад; 5. уз пријавни формулар 
који се преузима на сајту Министарства просвете науке 
и технолошког развоја, кандидати достављају конкурсну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса и то: диплому / сведочанство о стеченом одго-
варајућем образовању извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци, доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 
месеци), личну биографију – ЦВ (опционо), доказ о здрав-

ственој способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви 
докази подносе се у оргиналу или овереној фотокопији. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити узете у 
разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене 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 кандидатаима. Разговор са кан-
дидатима са листе биће обављен у просторијама школе. 
Пријаве са доказима о испуњености услова предају се у 
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за пријем у рад-
ни однос на радно место - помоћни радник на одржавању 
хигијене” препоручено поштом или лично у секретаријат 
школе сваког радног дана од 8.00 до 13.00 часова, на 
горенаведену адресу. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„МЛАДОСТ“

Пригревица, Вука Караџића 6/а

Секретар
50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чланом 139 сав 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), 
као и да поседује дозволу за рад – лиценцу за секре-
тара у складу са чланом 132 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. У радни однос у установи 
може да буде примљено лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама другог степена из 
области правних наука (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) или са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем из области правних наука на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је утврђивао високо образовање до 10.09.2005. Канди-
дати треба да имају: државаљанство Републике Србије; 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања 
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; познавање српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs). Кандидати су дужни да доста-
ве одштампани попуњени пријавни формулар и оверене 
фотокопије тражених докумената о испуњености усло-
ва конкурса, осим доказа о психофизичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима који ће 
доставити пре закључења уговора о раду: Доставити: 1. 
доказ о одговарајућем образовању (оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању) и доказ 
о положеном стручном испиту за секретара, правосудном 
или стручном испиту за запослене у органима државне 
управе или државном стручном испиту (оверна фотоко-
пија), 2. уверење из надлежне службе МУП-а, да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у условим за пријем у радни однос, не 
старије од 6 месеци, 3. извод из матичне књиге рође-
них са холограмом (оригинал или оверену фотокопију), 
4. уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци, 
5. уколико кандидат није стекао образовање на српском 
језику у обавези је да достави доказ о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе, 6. пријавни формулар, који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. На основу члана 154 Закона о 
основама система образовања и васпитања, решење о 
избору кандитата по расписаном конкурсу ће бити огла-
шено на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја када постане конач-
но. Пријаве доставити лично или поштом на адресу: ОШ 
„Младост“ Пригревица, Вука Караџића 6а, са назнаком 
„Пријава на конкурс“. Рок за достављање пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Школа нема обавезу враћања конкурсне 
документације. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон: 025/822-766.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „23. ОКТОБАР“
22380 Голубинци, Путиначка 1

тел. 022/381-846

Наставник музичке културе
са 50% норме

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(стечено на студијама другог степена – мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова, 
односно следећи степен и врста стручне спреме: академ-
ски музичар, дипломирани музичар – музички педагог, 
дипломирани музички педагог, дипломирани музичар 
– композитор, дипломирани композитор, дипломирани 
музичар – диригент, дипломирани музичар – музиколог, 
дипломирани музиколог, наставник музичке културе, 
дипломирани диригент, дипломирани музичар – акорде-
ониста, дипломирани музичар – гитариста, дипломирани 
музичар – соло певач, дипломирани професор солфеђа и 
музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломи-
рани музичар – пијаниста, дипломирани музичар – чем-
балиста, дипломирани музичар – оргуљаш, дипломирани 
музичар – харфиста, дипломирани музичар – перкусио-
ниста, дипломирани музичар – виолиниста, дипломирани 
музичар – виолиста, дипломирани музичар – виолонче-
листа, дипломирани музичар – контрабасиста, дипломи-
рани музичар – флаутиста, дипломирани музичар – обо-
иста, дипломирани музичар – кларинетиста, дипломирани 
музичар – фаготиста, дипломирани музичар – хорниста, 
дипломирани музичар – трубач, дипломирани музичар 
– тромбониста, дипломирани музичар – тубиста, про-
фесор црквене музике и појања, дипломирани музичар 
– саксофониста, професор солфеђа и музичке културе, 
дипломирани музичар – педагог, дипломирани музичар 
– бајаниста, дипломирани музичар за медијску област, 
професор музичког васпитања, дипломирани музичар – 
педагог, дипломирани флаутиста, дипломирани црквени 
музичар (педагог, појац, диригент хора), мастер теоре-
тичар уметности (професионални статус: музички педа-
гог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), 
мастер музички уметник (сви професионални статуси), 
мастер композитор, дипломирани трубач, дипломира-
ни клавириста. Остали услови: поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на ком се изводи образов-
но-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, радну биографију, 
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о неосуђиваности из МУП-а. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима се доставља пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Све пријаве са приложе-
ном документацијом доставити на горенаведену адресу, 
лично или поштом, са назнаком: „Конкурс за наставника 
музичке културе“. 

Наставник информатике и 
рачунарства
са 50% норме

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(стечено на студијама другог степена – мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) или на основним студијама у трајању од 
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најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године и обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање 6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова, односно сле-
дећи степен и врста стручне спреме: професор, односно 
дипломирани професор (са завршеним основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су утврђивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године у области информатике, математике, физи-
ке, електротехнике, машинства и техничког образовања), 
професор, односно дипломирани професор (са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су утврђивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, двопредметне студије, 
где је један предмет обавезно информатика, дипломи-
рани математичар, дипломирани физичар, дипломира-
ни информатичар (сви смерови и одсеци, са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су утврђивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године), дипломирани инжењер 
(са завршеним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године у областима 
информатике, информационих технологија, организацио-
них наука, електротехнике и рачунарске технике), дипло-
мирани економиста (са завршеним основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године у области информатике), мастер професор у 
области информатике, математике, физике, електротех-
нике, машинства, мастер професор (двопредметне сту-
дије), где је један предмет обавезно информатика, мас-
тер математичар (свих смерова и одсека), мастер физичар 
(свих смерова и одсека), мастер информатичар (свих сме-
рова и одсека), мастер инжењер у области информати-
ке, мастер инжењер информационих технологија, мастер 
инжењер организационих наука, мастер инжењер елек-
тротехнике или рачунарске технике, мастер економиста у 
области информатике, мастер дизајнер медија у образо-
вању, мастер библиотекар – информатичар, мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена у области информатике, информационих 
технологија, математике, физике, организационих наука, 
електротехнике и рачунарске технике). Напомена: лица 
која су стекла академско звање мастер морају да имају 
у оквиру завршених основних студија положено најмање 
пет испита из информатичких предмета, а од тога нај-
мање један из области Програмирање и два предмета из 
једне од следеће две области – Математика и Теоријско 
рачунарство. Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада из предмета информатика и рачунарство може 
да изводи лице које је на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прпоисима који су утврђи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
савладало програм рачунарства и информатике у трајању 
од најмање четири семестра. Остали услови: поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Републи-
ке Србије; знање српског језика и језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, радну биографију, 
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о неосуђиваности из МУП-а. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима се доставља пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Све пријаве 
са приложеном документацијом доставити на горенаве-
дену адресу, лично или поштом, са назнаком: „Конкурс за 
наставника информатике и рачунарства“. 

ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ“ 
22240 Шид, Лазе Костића 2

тел. 022/2712-529

Наставник физичког васпитања
са 60% норме

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
Законом о раду треба испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то ако: 1) има одговарајуће образовање: 
високо образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; професор физичког васпитања; дипломирани 
педагог физичке културе; професор физичке културе; 
професор физичког васпитања – дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране; професор физичког васпитања 
– дипломирани организатор спортске рекреације; профе-
сор физичког васпитања – дипломирани кинезитерапеут; 
дипломирани професор физичког васпитања и спорта 
– мастер; дипломирани професор физичког васпитања 
кинезитерапије – мастер; мастер професор физичког вас-
питања и спорта; мастер професор физичког васпитања 
и кинезитерапије; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет); 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Додатна знања, испити и радно 
искуство: дозвола за рад – лиценца.

ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова: диплома о сте-
ченом одговарајућем образовању; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); уверење о неосуђиваности (не старије ос 6 
месеци); лична биографија (ЦВ). Сви докази се прилажу у 
оригиналу или овереној фотокопији. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају установи. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“. Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Мирјана Перовић, 022/2712-529. 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу, у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос“. 
Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посебним решењем. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способност за рад са децом и ученицима. 
Напомена: неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису предложени 
сви тражени докази биће одбачене закључком конкурсне 
комисије.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СРЕМСКИ ФРОНТ“

22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 022/712-137

Наставник математике
за рад у матичној школи у Шиду

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: 1. на студијама другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; 2. на студијама другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарнестудије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука (лице мора да има завршене студије првог степ-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 

2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван 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 кри-
вична дела примање мита или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Врста 
образовања прописана је 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), те послове наставника математике могу да 
обављају следећа лица: професор математике, дипломи-
рани математичар, дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани математичар 
– информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, про-
фесор информатике – математике, дипломирани матема-
тичар – астроном, дипломирани математичар – примење-
на математика, дипломирани математичар – математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани професор 
математике – мастер, дипломирани математичар – мастер, 
дипломирани инжењер математике – мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани математи-
чар – професор математике, дипломирани математичар 
– теоријска математика, дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом Основи геометрије), професор 
хемије – математике, професор географије – математике, 
професор физике – математике, професор биологије – 
математике, професор математике – теоријско усмерење, 
професор математике – теоријски смер, дипломирани 
математичар и информатичар, дипломирани математичар 
– механичар, мастер професор предметне наставе. Лица 
која су стекла академско звање мастер, односно дипломи-
рани-мастер треба да имају завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним испитом из 
предмета геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно математике 
и информатике. Кандидат је дужан да достави следеће 
доказе о испуњавању услова: оверену фотокопију или 
оверен препис дипломе о стеченом високом образовању 
(за лица која су стекла академско звање мастер, доставља 
се и оверена копија дипломе о завршеним основним ака-
демским студијама); уверење о држављанству, оригинал 
или оверена копија уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија извода); уверење о неосуђива-
ности и непостојању дискриминаторног понашања (не 
старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад (подноси се уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику на ком се изводи образовно-васпитни рад); био-
графске податке. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, који прилажу уз доказе о испуња-
вању услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс 
са документацијом и прилозима подносе се препоруче-
ном пошиљком или лично на горенаведену адресу. За све 
додатне информације кандидати се могу обратити секре-
тару школе, радним даном од 8 до 12 часова, на телефон: 
022/712-137 или на имејл-адресу школе: os.sremski.front@
gmail.com.

Чистачица
за рад у матичној школи у Шиду

УСЛОВИ: одговарајуће образовање (завршена основна 
школа); да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да достави сле-
деће доказе о испуњавању услова: оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи или потврду 
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за запошљавање



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 9924.11.2021. |  Број 961 |   

о завршеној основној школи; уверење о држављанству, 
оригинал или оверена копија уверења о држављанству 
(не старијег од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија извода); уверење 
о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног пона-
шања (не старије од 6 месеци); доказ о познавању српс-
ког језика (подноси се уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); биографске податке. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја који 
прилажу уз доказе о испуњавању услова. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве на конкурс са документацијом и прило-
зима подносе се препорученом пошиљком или лично на 
горенаведену адресу. За све додатне информације канди-
дати се могу обратити секретару школе, радним даном од 
8 до 12 часова, на телефон: 022/712-137 или на имејл-ад-
ресу школе: os.sremski.front@gmail.com.

ОШ „МИЛАН ХАЏИЋ“
22313 Војка, Карађорђева 1

тел. 022/2301-014
e-mail: direktorvojka@gmail.com

Наставник предметне наставе – 
физичко и здравствено васпитање

са 70% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(стечено на студијама другог степена: мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године); сте-
пен и врста стручне спреме у складу са важећим Правил-
ником о степену и врсти образовању наставника и струч-
них сарадника у основној школи – за обављање послова 
наставника физичког и здравственог васпитања.

Наставник предметне наставе – 
информатика и рачунарство

са 70% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(стечено на студијама другог степена: мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године); сте-
пен и врста стручне спреме у складу са важећим Правил-
ником о степену и врсти образовању наставника и струч-
них сарадника у основној школи – за обављање послова 
наставника информатике и рачунарства.

Чистачица
УСЛОВИ: општи услови предвиђени Законом о раду као и 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и са важећим 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Милан Хаџић“, 1. степен стручне спреме, односно 
завршена основна школа.

ОСТАЛО: Остали услови за све кандидате: 1) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 2) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 3) да имају држављанство 
Републике Србије; 4) да знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
доставити: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете у делу „Ново 
на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE и пот-
писану пријаву са радном биографијом; оригинал или 
оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и 
врсте стручне спреме (не старију од шест месеци од дана 
објављивања огласа); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци од дана објављивања огласа); оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (не старије од шест месеци од дана објављивања 
огласа); доказ о неосуђиваности и непостојању дискри-
минаторног понашања – уверење из МУП-а (не старије 

од шест месеци од дана објављивања огласа); доказ да 
зна српски језик кандидат доставља само уколико обра-
зовање није стекао на српском језику; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду 
(лекарско уверење) – не старије од шест месеци од дана 
објављивања огласа. Кандидати чије су пријаве благо-
времене, потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који уђу у ужи круг биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на контакт адресе које су навели 
у својим пријавама. Након обављене психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима, конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос и обавља разговор са кандида-
тима, а о датуму обављања разговора кандидати ће бити 
обавештени на број телефона који напишу на пријави. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе спровођења зако-
ном предвиђеног поступка – конкурса за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Прија-
ве на конкурс подносе се у затвореној коверти, лично или 
путем препоручене пошиљке на горенаведену адресу, уз 
напомену: „Конкурс за ____ (назначити радно место) – не 
отварати“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање, као ни фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежних органа. Решење о 
избору кандидата биће донето у року предвиђеном у чл. 
154 став 7 Закона. Сва потребна обавештења о конкурсу 
могу се добити код секретара школе на број телефона: 
022/2301-014.

ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ“
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб.

тел. 022/363-200
e-mail: ossimeon@mts.rs

Наставник српског језика
са 61,11% радног времена,  

на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка  

на посао раднице којој мирује радни 
однос због обављања функције 

директора Основне школе „Симеон 
Араницки“ Стара Пазова

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка на посао 
раднице којој мирује радни однос због 

обављања функције директора Основне 
школе „Бошко Палковљевић Пинки“ 

Стара Пазова
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања (стечено на студијама другог степена: мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; и образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно степен и врста стручне спреме 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19).

Педагошки асистент
на одређено време до истека  

школске 2021/22. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са важећим 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
у школи, завршен најмање трећи степен стручне спреме, 
сертификат о обуци за педагошког асистента.

ОСТАЛО: 1) да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 2) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-

вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) да има 
држављанство Републике Србије; 4) да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете; потпи-
сану пријаву са радном биографијом; оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме 
(за наставника); доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (за наставника); 
оверену копију сведочанства о завршеној средњој шко-
ли и сертификата о завршеној обуци за педагошког асис-
тента (за педагошког асистента); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених и 
уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су при-
ложени сви потребни докази и који уђу у ужи круг биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе које су навели у својим пријавама. Након обавље-
не психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља 
разговор са кандидатима, а о датуму обављања разгово-
ра кандидати ће бити обавештени на број телефона који 
напишу на пријави. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Пријаве са потребном документацијом подносе се у затво-
реној коверти, на адресу школе: ОШ „Симеон Араницки“, 
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб., лично или поштом, 
са назнаком: „Конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „23. ОКТОБАР“
22424 Кленак, Мачванска 2

тел. 022/445-418, факс: 022/445-418
e-mail: os23oktobar@mts.rs

Наставник хемије
са 30% радног времена,  

на одређено време до повратка 
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да има одговарајуће образовање у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик; 6. без обзира на 
радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидат је у обавези да приложи следећа 
документа, у оригиналу или овереној копији: 1. пријав-
ни формулар попуњен и одштампан са интернет страни-
це Министарства просвете; 2. диплому о стеченом одго-
варајућем образовању; 3. доказ о неосуђиваности за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона; 4. 
уверење о држављанству Републике Србије; 5. доказ о 
познавању српског језика – подноси кандидат који није 
стекао образовање на српском језику. Доказ о физичкој, 
психичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидат који буде изабран биће у обаве-
зи да, пре закључења уговора о раду, за документа која је 
приложио као оверену копију достави на увид оригинална 
документа. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. Пријаве на кон-
курс се подносе лично или препорученом пошиљком на 
адресу ОШ „23. октобар“, 22424 Кленак, Мачванска 2, са 
назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене или непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Особа за контакт: 
Славица Петровић, секретар школе.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел. 022/310-641
e-mail: tskola@mts.rs

Наставник предметне наставе – 
машинска група предмета

Наставник практичне наставе – 
обука вожње Б категорије

са 96% радног времена
УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања (стечено на студијама другог степена: мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; и образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова), односно степен и врста стручне спреме у 
складу са Правилником о степену и врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама за одговарајући предмет; 2. 
одговарајуће средње образовање, завршен пети степен 
за занимање возач моторних возила инструктор Б кате-
горије и петогодишње радно искуство у струци стечено 
после специјалистичког испита. Остали услови: 1. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 2. да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 3. држављанство Републике Србије; 
4. да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете; потписану пријаву са радном биографијом; оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стру-
чне спреме; доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених и 
уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су при-
ложени сви потребни докази и који уђу у ужи круг, биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе које су навели у својим пријавама. Након обавље-
не психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља 
разговор са кандидатима, а о датуму обављања разгово-
ра кандидати ће бити обавештени на број телефона који 
напишу на пријави. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Све пријаве са при-
ложеном документацијом предати у секретаријату школе 
од 09.00 до 12.00 или послати поштом на горенаведену 
адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел. 022/310-641
e-mail: tskola@mts.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања стеченог: 1) на студијама другог 
степена – мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске студије (студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или интер-

дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука – у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та); или 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, за наставника те 
врсте школе и подручје рада, за педагога и психолога; 
поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника и струч-
ног сарадника; поседовање лиценце за директора уста-
нове (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити 
изабран, али ће бити дужан да испит за директора уста-
нове положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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 кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
некажњавање за дела за која је надлежан основни суд и 
привредни суд, најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат треба да приложи: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
биографију и предлог програма рада директора школе, 
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверен препис / фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оверен 
препис / фотокопију лиценце за директора установе (ако 
је кандидат поседује); лекарско уверење (може постојеће 
лекарско уверење, а кандидат који буде изабран ће нак-
надно, пре закључења уговора, доставити ново лекарско 
уверење), доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених за кандидате који су променили презиме, однос-
но име после издавања дипломе; доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи уколи-
ко одговорајуће образовање није стечено на том језику 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о неосуђи-
ваности из МУП-а, уверење о некажњавању из основног 
суда и привредног суда; потврду о годинама рада после 
стеченог одговарајућег образовања; уколико се на кон-
курс пријави лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да достави резултате струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања; оверен препис / фотокопију извештаја про-
светног саветника о резултатима стручно-педагошког над-
зора кандидата (уколико кандидат поседује). Пријава са 
доказима о испуњавању услова подноси се на горенаве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс за директора“. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на телефон: 022/310-641.

ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА
И ХЕМИЈСКА ШКОЛА
22000 Сремска Митровица

Змај Јовина 3
тел. 022/622-352

Наставник стручних предмета  
у подручју рада  

Шумарство и обрада дрвета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019 и 6/2020): на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије). и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисцилпинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука, при чему мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 

су уређивали образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Кандидати треба да испуњавају и услове у складу 
са чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Шумарство и обра-
да дрвета („Службени гласник РС – Просветни гласник“, 
број 16/2015, 11/2016, 2/2017, 4/2018, 13/2018 и 15/2019) 
– дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета; 
дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета; 
дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију; 
дипломирани инжењер прераде дрвета; мастер инжењер 
шумарства, претходно завршене основне академске сту-
дије из области прераде дрвета. 

Радник на одржавању хигијене  
– чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), као и услове из члана 26 Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова у Пре-
храмбено-шумарско и хемијској школи у Сремској Митро-
вици и то: завршено основно образовање

Наставник стручних предмета  
у подручју рада Пољопривреда, 

производња и прерада хране
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019 и 6/2020), и то: 1. на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
цилпинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та; 2. на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1 подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Кандидати треба да испуња-
вају и услове у складу са чланом 3 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада хране („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, број 5/2015, 10/2016, 
2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021): дипломирани 
инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених 
производа; дипломирани инжењер пољопривреде смеро-
ви: заштита биља, ратарско-повртарски, ратарство-повр-
тарство или општи; дипломирани инжењер пољоприв-
реде, смер или одсек за заштиту биља; дипломирани 
инжењер агрономије; дипломирани инжењер пољоприв-
реде за ратарство; дипломирани инжењер пољопривре-
де за ратарство и повртарство; дипломирани инжењер 
пољопривреде, одсек или смер ратарски; мастер инжењер 
пољопривреде, претходно завршене основне академске 
студије на одсецима: Фитомедицина или Ратарство и 
повртарство.

Домар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), као и услове из члана 24 Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова у Пре-
храмбено-шумарско и хемијској школи у Сремској Митро-
вици и то: средње образовање машинске, електро, дрвне, 
ватрогасне струке.

Наставник физике
са 52% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019 и 6/2020): 1. на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
цилпинарне студије другог степена које комбинују целине  
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и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Кандидати треба да 
испуњавају услове и у складу са чланом 2 став 1 тачка 
14 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласнику РС – Про-
светни гласник“, број 8/2015, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021): професор 
физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофи-
зичар; дипломирани инжењер физике, смер индустријска 
физика; дипломирани физичар за општу физику; дипло-
мирани физичар за примењену физику; професор физике 
за средњу школу; дипломирани физичар – истраживач; 
дипломирани физичар за теоријску и експерименталну 
физику; дипломирани физичар за примењену физику и 
информатику; дипломирани физичар медицинске физи-
ке; дипломирани професор физике, мастер; дипломирани 
физичар, мастер; дипломирани физичар, мастер физи-
ке-метеорологије; дипломирани физичар, мастер физи-
ке-астрономије; дипломирани физичар, мастер меди-
цинске физике; дипломирани професор физике-хемије, 
мастер; дипломирани професор физике-информатике, 
мастер; дипломирани физичар, професор физике, мас-
тер; дипломирани физичар – теоријска и експериментал-
на физика, мастер; дипломирани физичар – примењена 
и компјутерска физика, мастер; дипломирани физичар 
– примењена физика и информатика, мастер; мастер 
физичар; мастер професор физике. Лице из тачке 14) 
овог члана које је стекло академско звање мастер мора 
имати претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области физике. Кандидати 
треба да испуњавају услове из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 10/2019, 6/2020) и да 
уз пријаву на конкурс на адресу школе доставе: овере-
ну фотокопију дипломе/сведочанства о стеченој струч-
ној спреми; уверење о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверена фотокопија; уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања 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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, ориги-
нал или оверена фотокопија; доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад достављају само кандидати чије образовање није 
стечено на српском језику; кратку биографију ЦВ – није 
обавезно. Наведена документа се по окончању конкурса 
не враћају кандидатима. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. 
Проверу психофизичких способности кандидата који су се 
благовремено и са потпуном документацијом пријавили на 
конкурс вршиће надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Уз пријавни 
формулар, који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати школи достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Пријаве се достављају у затвореној коверти, са 
назнаком: „За конкурсну комисију – не отварати“, уз оба-
везну ознаку за које радно место се конкурише, на адресу 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22400 Рума, Партизанска бб.

тел/факс: 022/478-408

Наставник правне групе предмета
са 70% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање за наставника 
стручних предмета у области Право и аддмининстра-
ција, прописано чланом 4 тачка 1) Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Економија, право и администрација („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
1/2019, 9/2019, 2/2020, 1/2021); 2. да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 

лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у сладу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Ови услови се доказују приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се током рада. Доказ о испуњ-
ности услова из тачке 2 прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву на 
конкурс: 1. попуњен формулар за пријаву на конкурс за 
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања 
(доступан на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.
gov.rs), 2. за радно места наставника правне групе пред-
мета потребна је оверена фотокопија дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању или уверења о стече-
ном одговарајућем високом образовању, ако диплома није 
уручена, у складу са чланоном 140 Закона; 3. уверење о 
неосуђиваности (оригинал или оверену фотокопију), не 
старије од 30 дана; 4. уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци, 5. извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију), не старије од 6 месеци, 6. оверену копију дока-
за да зна српски језик (оверена копија сведочанства о 
завршеној основној школи, дипломе о завршеној средњој 
школи, вишој школи или факултету на српском језику или 
уверење о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе). Лекарско 
уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду (доставити ново лекарско 
уверење). Напомена: све фотокопије које се подносе уз 
пријаву на конкурс морају бити оверене од стране јавног 
бележника – нотара. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Пријаве поднете по истеку овог рока су неблаговремене 
и као такве неће бити узимане у разматрање. Конкурс за 
пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Кандидати чије су пријаве бла-
говремене, потпуне и уз које су приложени сви докази и 
који испуњавају услове конкурса, а који су изабрани у ужи 
избор, упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање применом стандардизованих поступака, о 
чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона 
које које су навели у својим пријавама. Разговор са канди-
датима ће се обавити у просторијама школе, с тим што ће 
се кандидати о датуму и времену бити обавештени на кон-
такт адресе, односно контакт телефоне које су навели у 
својим пријавама. Пријаве на конкурс са потребном доку-
ментацијом донети лично или слати поштом на адресу: 
Средња стручна школа „Бранко Радичевић“, 22400 Рума, 
Партизанска бб, са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос“. Информације о конкурсу могу се добити телефо-
ном на број: 022/478-408.

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 139 
и 140 Закона, следеће услове: 1. да има одговарајуће 
образовање, и то: завршена основна школа, на основу 
члана 29 Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Средњој стручној школи „Бранко Радичевић” 
у Руми; 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 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 
на коме се остварује обрзовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Ови услови се доказују приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се током рада. Доказ о испуњ-
ности услова из тачке 2 прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву 
на конкурс: 1. попуњен формулар за пријаву на конкурс 
за пријем у радни однос у установи образовања и васпи-
тања (доступан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја: http://
www.mpn.gov.rs), 2. оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи; 3. уверење о неосуђива-
ности (оригинал или оверену фотокопију), не старије 
од 30 дана; 4. уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; 5. извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију), не старије од 6 месеци; 6. оверену копију дока-
за да зна српски језик (оверена копија сведочанства о 

завршеној основној школи, дипломе о завршеној средњој 
школи, вишој школи или факултету на српском језику или 
уверење о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе). Лекарско 
уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду (доставити ново лекарско 
уверење). Напомена: све фотокопије које се подносе уз 
пријаву на конкурс морају бити оверене од стране јавног 
бележника – нотара. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Пријаве поднете по истеку овог рока су неблаговремене 
и као такве неће бити узимане у разматрање. Конкурс за 
пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Кандидати чије су пријаве бла-
говремене, потпуне и уз које су приложени сви докази 
и који испуњавају услове конкурса, а који су изабрани 
у ужи избор, упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака, о чему ће кандидати бити обавештени на 
бројеве телефона које које су навели у својим пријавама. 
Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама 
школе, с тим што ће се кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на контакт адресе, односно контакт 
телефоне које су навели у својим пријавама. Пријаве на 
конкурс са потребном документацијом донети лично или 
слати поштом на адресу: Средња стручна школа „Бран-
ко Радичевић”, 22400 Рума, Партизанска бб, са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос”. Информације о кон-
курсу могу се добити телефоном на број 022/478-408.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
22427 Хртковци, Школска 5

тел/факс: 022/455-038

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове из чл. 122, 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника о бли-
жим условима за избор директора установа образовања и 
васпитања: да има одговарајуће образовање за наставни-
ка основне школе, за педагога и психолога, из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да поседује дозволу за рад наставника или струч-
ног сарадника; да има најмање 8 година рада у установа-
ма на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примања и давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену правну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није 
правоснажно осуђивано за привредни преступ у вршењу 
раније дужности директора; да против њега није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању притво-
ра пре подношења оптужног предлога, за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да има обуку и положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност).

ОСТАЛО: Кандидат прилаже следећа документа: 1. 
попуњен пријавни формулар који се може преузети са 
званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2. биографију са кратким 
приказом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора; 3. диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању (оригинал или оверена копија); 4. уверење/оба-
вештење о положеном испиту за лиценцу наставника или 
стручног сарадника (оригинал или оверена копија); 5. 
уверење о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена копија); доказ о познавању српског језика 
не подноси кандидат који је приложио диплому о стече-
ном одговарајућем образовању издату на српском језику; 
6. потврду/уверење да има најмање осам година рада у 
установама на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања и васпитања (ориги-
нал или оверена копија); 7. доказ о положеном испиту 
за директора установе (оригинал или оверена копија), 
уколико кандидат није полагао овај испит, пријава која 
не садржи овај доказ неће бити сматрана непотпуном; 
8. уверење из казнене евиденције о неосуђиваности 
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у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (документ не старији 
од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 9. документ 
надлежног привредног суда којим се потврђује да канди-
дат није правоснажно осуђиван за привредни преступ у 
вршењу раније дужности директора (документ не старији 
од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 10. потврду/
уверење суда опште надлежности да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога, кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (документ не старији 
од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 11. доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, документ се може доставити у ори-
гиналу или овереној копији, без обзира на датум изда-
вања, односно овере, само кандидат који буде изабран 
решењем министра ће бити у обавези да, пре ступања на 
дужност, достави оригинал или оверену копију лекарског 
уверења које није старије од шест месеци; 12. уверење о 
држављанству Републике Србије (документ не старији од 
шест месеци, оригинал или оверена копија); 13. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), 
документ доставља само кандидат који је променио лич-
но име (име, презиме) након издавања дипломе. Уколи-
ко је кандидат лице које је претходно обављало дужност 
директора установе дужно је да достави резултат струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Извештај се може доставити као копија где 
сваки лист треба да буде оверен печатом установе на коју 
се извештај односи. Копија извештаја просветног савет-
ника као доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
(уколико кандидат поседује такав извештај). Пријава ће 
се сматрати потпуном и уколико кандидат не поседује овај 
извештај. Напомене: овереном копијом сматра се копија 
документа која је оверена код јавног бележника. Школа 
нема обавезу да кандидату врати документацију коју је 
поднео у поступку. Кандидат у биографији треба да наве-
де контакт податке (адреса, број телефона, адреса елек-
тронске поште) који служе за комуникацију у поступку 
избора директора. Лични подаци кандидата који су садр-
жани у документацији биће коришћени искључиво за пот-
ребе спровођења конкурса и са њима ће бити поступано 
у складу са прописима којима је регулисана заштита пода-
така о личности. Пријава на попуњеном и одштампаном 
пријавном формулару са пратећом документацијом подно-
си се лично или поштом, на горенаведену адресу, у затво-
реној коверти, са назнаком: „Конкурс за избор директора 
школе“. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови“. Неблаговреме-
не или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Додатна обавештења се могу добити од секретара школе 
на телефон: 022/455-038.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ПОПОВИЋ”.

22000 Сремска Митровица 
Петра Прерадовића 51

тел. 022/624-362
e-mail: jovanpopovic.sm14@gmail.com

Домар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 24 
Правилника о организацији и систематизацији послова у 
ОШ “Јован Поповић”, и то за обављање послова радног 
места домара/мајстор одржавања радни однос може се 
засновати с лицем које има минимум трећи или четврти 
степен стручне спреме. Кандидати који конкуришу тре-
ба да испуњавају услове из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр 88/2017, 
27/2018 - др. закон, и 10/2019, 6/2020) и да уз пријаву 
на конкурс на адресу школе доставе: оверену фотокопију 
дипломе/ сведочанства о стеченој стручној спреми; уве-
рење о држављанству Републике Србије - оригинал или 
оверена фотокопија (не старије од 6 месеци); уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примања или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- оригинал или оверена фотокопија; доказ о познавању 
српског језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад достављају само кандидати чије образо-
вање није стечено на српском језику. кратка биографија 
ЦВ – није обавезно. Наведена документа се по окончању 
конкурса не враћају кандидатима. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 

ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора. Проверу психофизичких способности кандидата 
који испуњавају услове у погледу степена стручне спреме, 
а који су се благовремено и са потпуном документацијом 
пријавили на конкурс вршиће надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати школи достављају потребну докумен-
тацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријавни формулар са доказима о испуњавању 
услова за заснивање радног односа доставити на адре-
су школе или лично у секретаријат школе.Адреса школе: 
Основна школа “Јован Поповић”, Петра Прерадовића 51, 
22000 Сремска Митровица. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ОШ “РАСТКО НЕМАЊИЋ  
– СВЕТИ САВА”

22330 Нова Пазова, Његошева 4
тел. 022/321-301, 022/321-497

e-mail: svetisava.npazova@gmail.com

Наставник математике
Наставник енглеског језика
Наставник разредне наставе

у продуженом боравку
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду (“Сл. глас-
ник РС, 24/05, .61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 
95/18), потребно је да испуњава и посебне услове пропи-
сане одредбама чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гл. РС“ бр. 88/17 и 27/18, 10/19, 
6/20) и то да: 1) има одговарајуће образовање (за настав-
ника разредне односно предметне наставе прописано чл. 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и чл. 2 3. 5. и 6. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи – „Сл. гл. РС - Просветни гл.“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19...19/20, 3/21, 4/21); 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног 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 дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Доказ о испуњености услова из тачке 1, 3, 4 
и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2. пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним формуларом 
достављају установи. Потребна документацији коју треба 
доставити: попуњени пријавни формулар, оригинал или 
оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; оригинал или овере-
ну фотокопију доказа да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, односно доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије или доказ о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, 
издатог на прописаном обрасцу са холограмом); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија); доказ 
да кандидат није осуђиван за напред наведена кривична 
дела, извод из казнене евиденције, уверење МУП-а о нео-
суђиваности, као доказ да кандидат који се јавља на кон-
курс није лице осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично дело из тачке; 3. оригинал или оверена фотокопија 

не старије од 6 месеци. прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске управе; 
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе 
само они кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику а доказује се потврдом одговарајуће установе 
да је кандидат положио испит из српског језика. Лекар-
ско уверење, којим се потврђује да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, подноси се пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке о избору, 
кандидати за сва радна места, који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши Национална служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пријавни формулар са конкурсом траженим 
документима и доказима о испуњењу услова доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у 
секретаријат школе у затвореној коверти, или поштом на 
адресу: ОШ „Растко Немањић – Свети Сава”, 22330 Нова 
Пазова, Његошева 4, са назнаком „За конкурс”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“

22410 Пећинци, Школска 8а
тел. 022/2435-100

Наставник историје
са 60% радног времена

УСЛОВИ: наставник историје, професор историје, профе-
сор историје и географије, дипломирани историчар, мас-
тер историчар, дипломирани историчар мастер. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани 
мастер, треба да имају завршене основне академске сту-
дије историје.

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: образовање у складу са важећим Правилником 
о организацији и систематизацији послова у школи, завр-
шен 4. степен стручне спреме, стечен након завршене 
електро или машинске школе. 

ОСТАЛО: Општи услови за све кандидате: да су државља-
ни РС; да су пунолетна лица; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да имају одговарајуће образовање, прописану струч-
ну спрему; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Уз пријаву на конкурс кандидати су дуж-
ни да поднесу: кратку биографију, попуњен формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања 
доступан на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, уверење да лице 
није кажњавано или осуђивано (не старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених. Кандидат мора да има доказ 
о завршеној школи на српском наставном језику. Сва при-
ложена документација мора бити у оригиналу или фото-
копији, односно препису који мора бити оверен у скла-
ду са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Службени гласник РС”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018). 
Кандидати достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”, 
лично или на адресу: Техничка школа „Миленко Веркић 
Неша“, Школска 8а, са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Телефон за информације: 022/2435-100. Одлуку о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима у Националну службу за запошља-
вање у Сремској Митровици. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата 
ће бити донета у законском року.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
”МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША”

22410 Пећинци, Школска 8а
тел. 022/2435-100

Секретар 
УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин 
РС; да је пунолетно лице; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима – 
за наставнике и стручне сараднике; да има одговарајуће 
образовање, прописану стручну спрему; да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Посебни 
услови: кандидат треба да има одговарајуће образовање 
из правних наука – високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, са или без дозволе за рад 
секретара (лиценца за секретара). Кандидат који има 
положен стручни испит за секретара, правосудни или 
стручни испит за запослене у органима државне управе 
или државни стручни испит, сматра се да има лиценцу 
за секретара. Уз пријаву на конкурс кандидати су дуж-
ни да поднесу: кратку биографију; попуњен формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања 
доступан на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење да лице 
није кажњавано или осуђивано (не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених. Кандидат мора да има доказ 
о завршеној школи на српском наставном језику. Сва при-
ложена документација мора бити у оригиналу или фото-
копији, односно препису који мора бити оверен у скла-
ду са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Службени гласник РС”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018). 
Кандидати достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу “Послови”, 
лично или на адресу: Техничка школа “Миленко Веркић 
Неша”, Школска 8а, са назнаком “Пријава на конкурс”. 
Телефон за информације: 022/2435-100. Одлуку о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима у Националну службу за запошља-
вање у Сремској Митровици. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата 
ће бити донета у законском року.

ОШ „VI УДАРНА ВОЈВОЂАНСКА 
БРИГАДА“

22423 Грабовци, Главна 40
тел. 022/450-603

факс: 022/450-060
e-mail: sestaudarnavb@gmail.com

1. Психолог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и члана 3 став 1 тачка 11) 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, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и 
19/2020); 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик; 6. да има годину дана радног ста-
жа на наведеном радном месту. Кандидат је у обавези да 
приложи следећа документа, у оригиналу или овереној 
копији, не старијој од шест месеци: 1. пријавни форму-
лар попуњен и одштампан са интернет странице Минис-
тарства просвете; 2. диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; 3. доказ о неосуђиваности за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; 4. уверење о држављанству 
Републике Србије; 5. доказ о познавању српског језика – 
подноси кандидат који није стекао образовање на српском 
језику, 6. доказ о оствареном радном стажу за наведено 
радно место.

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да има стечено основно образовање; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик; 
6. без обзира на радно искуство. Кандидат је у обавези 
да приложи следећа документа: 1. пријавни формулар 
попуњен и одштампан са интернет странице Министар-
ства просвете; 2. диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; 3. доказ о неосуђиваности за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; 4. уверење о држављанству 
Републике Србије; 5. доказ о познавању српског језика 
– подноси кандидат који није стекао образовање на срп-
ском језику. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставиће иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговреме-
не или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве на конкурс са документацијом и прилозима под-
носе се препорученом пошиљком или лично на горена-
ведену адресу, са назнаком „За конкурс”. За све додатне 
информације кандидати се могу обратити у секретаријат 
школе, радним данима у времену од 9 до 13 часова, на 
телефон 022/450-603, контакт особа Славица Петровић, 
секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ 

НАРОД“
22202 Мачванска Митровица

Мачвански кеј 29
тел. 022/610-321

e-mail: osdrnmm@hotmail.com

Чистачица
за рад у матичној школи у Мачванској 

Митровици
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. Закон, 10/19, 
6/20) и чланом 19 тачка 13 Правилника о организацији 
и систематизацији послова у Основној школи „Добросав 
Радосављевић Народ“ Мачванска Митровица број 553-
1/21 од 15.09.2021. и то: 1. да има завршено основно 
образовање; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара, 
заштићених међународним правом, без обзира на 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да дос-
тави: 1. попуњен и одштампан формулар за пријаву на 
конкурс који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs); 2. оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи (овера се врши код јавног 
бележника); 3. уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци,оригинал или оверену фотокопију); 4. извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију); 5. лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду); 6. уверење издато од стране МУП-а, односно 
надлежне ПУ да кандидат није осуђиван, правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 7. доказ да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (подноси кан-
дидат који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 

од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве се достављају лично или на адресу школе, у 
затвореној коверти са назнаком „За конкурс – радно место 
чистачица“: Основна школа „Добросав Радосављевић 
Народ”, 22202 Мачванска Митровица, Мачвански кеј 29.

ОШ „VI УДАРНА ВОЈВОЂАНСКА 
БРИГАДА“

22423 Грабовци, Главна 40
тел. 022/450-603, факс: 022/450-060

e-mail: sestaudarnavb@gmail.com

Наставник хемије
са 10% радног времена, на одређено 

време до повратка привремено одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и члана 3 став 1 тачка 11 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и 
19/2020); 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик, 6. без обзира на радно искуство. Кан-
дидат по конкурсу је у обавези да приложи следећа доку-
мента, у оригиналу или овереној копији, не старијој од 
шест месеци: 1. пријавни формулар попуњен и одштампан 
са интернет странице Министарства просвете; 2. диплому 
о стеченом одговарајућем образовању; 3. доказ о неос-
уђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања; 
4. уверење о држављанству Републике Србије; 5. доказ о 
познавању српског језика – подноси кандидат који није 
стекао образовање на српском језику. Доказ о физичкој, 
психичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за достављање пријава износи 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Пријаве 
се подносе лично у секретаријату школе, сваким радним 
даном од 9 до 13 часова, или путем поште на горе наве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс – хемија”. Небла-
говремене или непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Контакт за додатне информације о конкурсу: 
Славица Петровић.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
22427 Хртковци, Школска 5

тел. 022/455-038

Спремачица
УСЛОВИ: да кандидат има: 1. завршено основно образо-
вање; 2. психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима 3. да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања 
или давања мита, за кривична дела из групе деле про-
тив полних слобода, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство РС; 5. да зна срп-
ски језик на којем се остварује васпитно-образовни рад. 
Све пријаве са приложеном документацијом доставити 
на адресу школе, лично или поштом. Оглас је отворен 15 
дана од дана објављивања у листу „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију заједно са одштам-
паним формуларом, достављају установи. Пријавни фор-
мулар и потребну документацију послати на наведену 
адресу са назнаком „За конкурс”. Кандидат у пријави на 
конкурс подноси следећа документа: 1. пријавни форму-
лар, 2. доказ о неосуђиваности, 3. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), 4. оверену фотокопију дипломе/
уверења о степену стручне спреме.

СУБОТИЦА

ОШ 
Пословни центри НСЗ
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„КИЗУР ИШТВАН”
24000 Суботица, Ивана Зајца 9
тел. 024/571-682, 024/571-692

Наставник српског језика
као нематерњег на мађарском 

наставном језику
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања 
према члану 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, то јест високо образовање на 
студијама другог степена: мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке академске сту-
дије (студије другог степена из научне, односон стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области падагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс 
дисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета), на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005.године, за наставника у 
основној школи, педагога или психолога; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем изводи образов-
но-васпитни рад; неосуђиваност 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 малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: На конкурс кандидати треба да приложе: пот-
писану пријаву са биографијом; попуњени пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, оверен препис 
/ фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми; 
извод из Матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; доказ о познавању језика у складу са одредбом чла-
на 141 став 7 Закона о основама система образовања и 
васпитања; уверење из основног суда о неосуђиваности/
некажњавању правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених мађународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Лекарско уверење 
као доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележни-
ка. Пријаве на конкурс (радно професионалну биографију) 
и доказе о испуњавању услова конкурса доставити лич-
но у секретаријат или на адресу школе. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази, у оригиналу или фотокопији овереној код јавног 
бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ”
24413 Палић, Трогирска 20

тел. 024/753-028

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 122 чланом 139 и 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019 и 6/2020): да поседује одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, педа-
гога или психолога школе стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 1. студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 2. студије 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и одго-

варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3) 
лице из става 1 тачка 1) подтачка 2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из научне области, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
је савладао обуку и да има положен испит за директора 
установе; да има дозволу за рад (положен стручни испит - 
лиценца), за наставника, педагога или психолога.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању, оверен 
препис или оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или овере-
ну фотокопију, не старије од 6 месеци), потврда о рад-
ном стажу у области образовања и васпитања (оригинал 
или оверену фотокопију), радну биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и програмом рада дирек-
тора школе, извод из матичне књиге рођених на новом 
обрасцу (оригинал или оверену фотокопију), уверење 
основног суда да против њега није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога - за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита и друга кри-
вична 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 изре-
чену кривичну санкцију (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 30 дана), доказ МУП о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања, лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима, доказ о знању српског језика и језика на коме 
остварује образовно васпитни рад (мађарски језик), ове-
рену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника) уколико исти има, а уколико нема оверену изјаву 
кандидата да није имао стручно-педагошки надзор у 
раду, уколико се на конкурс пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања, оверену фотокопију 
уколико исти има, а уколико нема оверену изјаву канди-
дата да није имао стручно-педагошки надзор установе и 
спољашње вредновање школе за време обављања дуж-
ности директора установе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног органа 
(суда, органа општинске-градске управе, јавног бележни-
ка). Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени 
о избору директора у складу са законом. Пријаве са овом 
документацијом се не враћају и задржавају се у архиви 
школе. Пријаве са доказима о испуњавању услова кон-
курса који немају трајни карактер не могу бити старије 
од шест месеци. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са пријавом са доказима о испуњавању свих усло-
ва тражених конкурсом слати у затвореној коверти пре-
порученом поштом, са назнаком: “Пријава на конкурс за 
директора”, на адресу школе или донети лично на адресу 
школе, радним даном, од 08.00 до 14.00 часова. Пода-
ци који се прикупљају од кандидата биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку, у складу са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, бр. 87/2018). Ближе информације 
можете добити од секретара школе, радним даном од 8.00 
до 14.00 часова, преко телефона 024/753-028.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126

тел. 024/558-336

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 122, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама 
образовања и васпитања, а то су: 1. одговарајуће висо-

ко образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; (лице које има завршене 
ове студије другог степена, мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставника ове врсте 
школе односно средње стручне школе за подручја рада 
Здравство и социјална заштита и за подручја рада личне 
услуге; педагога и психолога, дозвола за рад (положен 
стручни испит) за наставника, педагога или психолога, 
да је савладао обуку и да има положен испит за дирек-
тора установе; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем 
високом образовању у складу счл. 140 Закона; оверену 
копију доказа о дозволи за рад наставника или стручног 
сарадника; доказ о радном стажу у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима; уверење 
да лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став 1 тачка 
3) Закона, издато након објављивања конкурса; оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге рођених-дос-
тављају лица која су променила презиме или име након 
издавања дипломе о стеченом образовању; оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; оверену копију доказа да зна српски 
језик; (оверена копија дипломе о завршеној средњој школи, 
вишој школи или факултету на српском језику или уверење 
о положеном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе), оверену копију доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања-достављају лица која су претходно 
обављала дужност директора; биографију са кратким пре-
гледом радних ангажовања; предлог програма рада дирек-
тора школе. У складу са чл. 123 став 14 Закона кандидат 
може да достави и оригинал или оверену копију доказа о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду. Изабрани 
директор који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року до две године од дана ступања на дуж-
ност. Директору који не положи испит за директора у року 
од две године од дана ступања на дужност, престаје дуж-
ност директора. Копије доказа које се подносе при конкури-
сању за избор директора оверавају се од стране надлежног 
органа, у супротном, неће се узети у разматрање. Уколи-
ко је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона на српском језику, сматра се 
да је достављањем овог доказа, доставио и доказ да зна 
српски језик. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова конкурса доставити у затвореној 
коверти на адресу: Средња медицинска школа (са назнаком 
„Конкурс за избор директора“), 24106 Суботица, Београд-
ски пут 126. Информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 024/558-336.

ШАБАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136

тел. 015/304-170

Оглас објављен 03.11.2021. у публикацији “Послови” 
(број 958, страна 102) поништава се за радно место дефе-
ктолог, за 50% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског и одсуства са рада 
ради неге детета, у матичној школи.
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УЖИЦЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 031/512-596, локал 104

Наставник металуршке групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Услови: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 - аутентично тума-
чење), пријављени кандидати треба да испуњавају и 
услове из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпшања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др закон, 10/2019 и 6/2020). Кандидат мора да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и врсту 
стручне спреме прописану: у складу са чланом 5 став 
1 тачка 59) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и 
металургија (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 19/2015 и 8/2017) - за радно место наставника 
металуршке групе предмета; б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
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 угово-
ра о раду. Документација се доставља у оригиналима не 
старијим од шест мосеци или у овереним фотокопијама и 
не враћа се кандидатима. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и прија-
ве са неовереном документацијом, неће се разматрати. 
Пријаве доставити на адресу: Техничка школа, Трг Светог 
Саве 34, 31000 Ужице са назнаком „Пријава на конкурс 
за радно место наставника металуршке групе предмета“. 
Информације о конкурсу могу се добити путем телефо-
на: 031/512-596, локал 104. Уз пријавни формулар, који 
се преузима са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију и ЦВ (радна биографија) у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спро-
води конкурсна комисија именована од стране директора 
школе. 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 031/510-169

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну, односно 

стручну област Грађевинско 
инжењерство

на одређено време за школску 
2021/2022. годину

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом, канди-
дат мора да испуњава следеће обавезне услове: обавезни 
услови за избор сарадника у звање сарадника у настави: 
завршене основне студије на акредитованој високошкол-
ској установи и акредитованом студијском програму са 
просечном оценом најмање осам (8) у одговарајућој науч-
ној-стручној области за коју се бира; студент на мастер 
академским студијама, или мастер струковним студијама 
или специјалистичким академским студијама или специја-
листичким струковним студијама у научној или струч-
ној области за коју се бира. Допунски услови за избор 
у звање сарадника у настави: ако је кандидат лице које 
је раније обављало наставни рад, позитивна оцена уку-
пног досадашњег наставног, односно педагошког рада; 
позитивна оцена доприноса развоју наставе и других 
делатности Академије. Уз пријаву на конкурс, као доказ 
о испуњавању услова, кандидат је дужан да достави сле-
дећу документацију: 1. радну биографију (у штампаној и 

електронској верзији у ворду) која треба да садржи сле-
деће податке: лични подаци: име и презиме; подаци о 
рођењу (дан, месец и година, место рођења, општина); 
држављанству, телефон и мејл; о постигнутим степенима 
образовања; податке о истраживачком, стручном и про-
фесионалном доприносу; податке о доприносу наставној 
делатности; податке о доприносу стручној, академској и 
широј заједници; податке о сарадњи са другим високош-
колским, односно научно-истраживачким институцијама 
у земљи и иностранству; друге податке за које канди-
дат сматра да су битни; 2. доказе: потврда установе или 
друге организације о радном искуству; извод из матичне 
књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат ступањем у брак променио личне податке), 
уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији; 
диплому или решење о нострификацији дипломе стечене 
у иностранству, у овереној фотокопији. Ако кандидату до 
тренутка подношења пријаве није издата диплома, подно-
си се уверење о завршетку студија у овереној фотокопији, 
осим за нострификацију дипломе; доказе о изборима у 
наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у 
наставно и научно звање на другој установи; сертифика-
те, потврде, уверења и друге исправе издате од научних, 
стручних и других надлежних организација, организато-
ра научних и стручних скупова, организатора пројеката, 
научних и стручних часописа, високошколских установа за 
сваки податак наведен у пријави који се односи на истра-
живачки, стручни и професионални допринос; допринос 
наставној делатности; допринос стручној, академској и 
широј заједници и сарадњу са другим високошколским, 
односно научно-истраживачким институцијама у земљи и 
иностранству; друге доказе за које учесник конкурса сма-
тра да су битни; доказе о неосуђиваности за кривична 
дела утврђена Законом и Статутом. За комплетност доку-
ментације коју подноси на конкурс одговоран је учесник 
конкурса. Пријаве се подносе на горенаведену адресу са 
назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање кандидата 
је 8 дана од дана објављивања конкурса преко Нацио-
налне службе за запошљавање у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Марина Шумаревић, дипл. правник, контакт телефон: 
031/510-169.

ОСНОВНА ШКОЛА
“САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”

31207 Сирогојно, Сирогојно бб.
Чајетина

тел. 031/3802-059

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 122 став 2 и 5, чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020) и то: да има стечено одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога, стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука уз које кандидат мора да 
има претходно завршене студије првог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, да има 
дозволу за рад наставника и стручног сарадника (лицен-
цу), односно положен стручни испит, да има обуку и поло-
жен испит за директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дужност), да 
има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом 
раду (извештај просветног саветника), кандидат који је 
претходно обављао дужност директора установе дужан је 
да достави резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања, да има 8 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању најмање три месеца као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у 

складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни 
преступ утврђен Законом о основама система образовања 
и васпитања, да има држављанство Републике Србије, да 
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз одштампан и попуњен пријавни формулар канди-
дат треба да приложи следеће доказе у оригиналу или 
оверену фотокопију: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија не старија од шест 
месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (не старије од шест месеци); уверење о положеном 
стручном испиту односно испиту за лиценцу наставника 
и стручног сарадника; доказ о познавању српског јези-
ка на ком се остварује образовно-васпитни рад доставља 
само кандидат који није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику у виду доказа да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; доказ о радном искуству у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; доказ (лекарско уверење); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, не старије од шест месеци, уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела наведена у условима конкурса, не старије од шест 
месеци, уверење надлежног суда да против њега није 
покренут кривични поступак не старије од шест месеци, 
уверење привредног суда да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за привредни преступ утврђен Законом о 
основама система образовања и васпитања - не старије 
од 30 дана, доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра о раду кандидата (извештај просветног саветника) ако 
га кандидат поседује; доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за 
кандидата који је претходно обављао дужност директора 
школе (ако га кандидат поседује), оверен препис / фото-
копију лиценце за директора установе (ако је кандидат 
поседује), биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора школе у 
предстојећем мандатном периоду. Рок за пријављивање 
кандидата на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаву на конкурс, заједно са 
потребном документацијом, односно доказима о испуња-
вању услова за директора школе, заинтересовани канди-
дат доставља у назначеном року, лично или поштом на 
адресу школе: ОШ “Саво Јовановић Сирогојно” Сирогојно 
бб, Чајетина, Поштански број 31207, у затвореном коверту 
са назнаком „Конкурс за директора”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе на теле-
фон: 031/3802-059.

ВАЉЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“
14210 Уб, Милоша Селаковића 20 

тел. 014/411-602

Стручни сарадник – логопед
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академске, 
специјалистичке академске, или мастер струковне студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом 
сматраће се пријава која садржи: попуњен формулар за 
пријаву на конкурс (који се може преузети на сајту Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја или у 
вртићу), кратку радну биографију (са обавезно назначеним 
важећим бројем телефона), оверену копију дипломе о сте-
ченој стручној спреми за радно место логопеда или кувара; 
извод из матичне књиге рођених (нови образац, оригинал 
или оверена копија); оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); доказ о неосуђиваности – уверење (издаје надлежна 
полицијска управа, не старије од 6 месеци); очитану лич-
ну карту. Лекарско уверење се доставља пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаву са комплетном документацијом 
доставити лично или поштом на горе наведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс за радно место: стручни сарадник – 
логопед“. Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Ивана Тешић, секретар, тел. 014/411-602, звати 
од 08.00 до 12.00 часова.
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Кувар
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академске, 
специјалистичке академске или мастер струковне студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање и давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Потпуном пријавом сматраће се пријава која 
садржи: попуњен формулар за пријаву на конкурс (који 
се може преузети на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја или у вртићу), кратку радну биогра-
фију (са обавезно назначеним важећим бројем телефона), 
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми за 
радно место логопеда или кувара; извод из матичне књи-
ге рођених (нови образац, оригинал или оверена копија); 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ о неос-
уђиваности – уверење (издаје надлежна полицијска упра-
ва, не старије од 6 месеци), очитану личну карту. Лекар-
ско уверење се доставља се пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаву са комплетном документацијом достави-
ти лично или поштом на горе наведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс за радно место: кувар“. Лице задужено 
за давање обавештења о јавном конкурсу: Ивана Тешић, 
секретар, тел. 014/411-602, од 08.00 до 12.00 часова.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛИ БЕКТАШИ“
Бујановац, Несалце

тел. 063/460-115

1. Наставник математике
са 77% норме

2. Наставник ТИО или ТТ
са 80% норме

3. Помоћно особље – чистач
УСЛОВИ: Настава се изводи на албанском језику. Канди-
дати треба да испуњавају услове из чл. 139, 140 ст. 1 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19); да имају школску 
спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, безобзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да имају држављанство Републи-
кеСрбије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да под-
несе: извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије; доказ о стеченом одго-
варајућем степену и врсти образовања (оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању); доказ о поседовању дозволе за рад 
наставника или стручног сарадника (лиценца) – пријава 
која не садржи доказ о положеном испиту за дозволу за 
рад неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи испит за 
лиценцу; доказ о неосуђиваности по основама из чл. 139 
став 1 тачка 3) Закона (не старији од шест месеци); радну 
биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравствено ј 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење надлежне здравствене установе не старије од шест 
месеци) прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви 
наведени докази се достављају у оригиналу или у овере-
ној фотокопији. Рок за подношење пријаве на на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-

не и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве на конкурс заједно са потребном документацијом 
се могу поднети непосредно или преко поште на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс”. Додатне информације о 
конкурсу кандидат може добити на телефон: 063/460-115, 
од секретара школе.

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ“
17500 Врање, Партизанска 12
тел. 017/431-992, 017/400-835

Професор предмета из пакета 
обавезних изборних програма 

гимназијског образовања:  
Религија и цивилизација, 

Методологија научног истраживања, 
Језик медија и култура

са 50% норме
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама систама образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 и 6/20 
– даље Закон) и важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних срадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр 15/2013, 11/2016, 2/2017, 13/2018), и то: да има 
високо образовање стечено на студијама другог степена – 
мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије, и то: 1) студије другог 
степена из области из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарене, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће науке, односно стручне области педагошких 
наука, уз завршене студије другог степена – мастер из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, као и високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављење малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична 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 утврђено дискриминаторно 
понашање, у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; 
да има држављанство Републике Србије и да зна српски 
језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Радник на одржавању  
хигијене у школи

3 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос на одржавању хигијене може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове 
(основна школа): трећи или четврти степен стручне спре-
ме; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела за која је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела 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 утврђено 
дискриминаторно понашање, у смислу члана 139 став 1 
тачка 3 Закона; да има држављанство Републике Србије и 
да зна српски језик, на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на пријавном формулару 
који се преузима са званичне интеренет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који 
се доставља потребна документација, односно докази о 
испуњености услова за избор кандидата, и то: доказ о 
стеченом одговарајућем образовању (оверена фотоко-
пија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 и 
тачка 3 Закона и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење 
или други документ издат од стране МУП-а РС, основног 
и вишег суда, не старије од 30 дана); доказ да кандидат 
има држављанство Републике Србије (уверење не ста-
рије од шест месеци); доказ о познавању српског језика 
као језика на коме се остварује образовно васпитни рад 
– доставља само кандидат који није стакао образовање 

на српском језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика положен по 
програму одговарајуће високошколске установе). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности (лекар-
ско уверење) доставља само изабрани канадидат пре 
закључења уговора о раду. Осим наведеног, кандидати 
достављају и остала документа од значаја за одлучивање, 
и то: извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са трај-
ном важношћу, фотокопија или оригинал) и краћу радну 
биографију. По завршетку конкурса примљена документа-
ција се не враћа кандидату. Благовременом пријавом сма-
тра се пријава која је поднета у року утврђеном у конкур-
су, као и пријава која је предата препорученом поштом, у 
ком случају се као дан пријема рачуна дан када је пошта 
примила пошиљку, а када последњи дан за подношење 
пријаве пада у недељу или дане државног празника, рок 
за пријаву помера се за следећи радни дан, док се пот-
пуном пријавом сматра пријава која у прилогу садржи 
документа којима кандидат доказује да испуњава услове 
за избор у складу са Законом и овим конкурсом. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријава се може поднети у просторијама школе или пре-
дати препорученом поштом, на адресу: Гимназија „Бора 
Станковић“, 17500 Врање, Партизанска 12, са назнаком 
„За конкурсну комисију“. Информације о конкурсу могу се 
добити телефоном на број: 017/431-992 или 017/400-835.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
17500 Врање, Омладинска 20

Наставник математике
на одређено време до повратка на 

рад привремено одсутне запослене, 
са местом рада у централној школи у 

Врању и издвојеном одељењу школе у 
Моштаници

Наставник физичког васпитања
са 50% времена, на одређено време 

до повратка запосленог са места 
помоћника директора школе, а 

најкасније до 31.08.2022. године, са 
местом рада у издвојеном одељењу 

школе у Моштаници и централној школи 
у Врању

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве конкурса: 1) имају одговарајуће образовање и то: за 
наставника математике: професор математике, дипломи-
рани математичар, дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примена, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, про-
фесор информатике - математике, дипломирани матема-
тичар - астроном, дипломирани математичар - примење-
на математика, дипломирани математичар - математика 
финансије (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике и физике, мастер професор мате-
матике и инфорематике, професор физике и математи-
ке, професор информатике и математике, дипломирани 
математичар -мастер, дипломирани инжењер математике 
- мастер, дипломирани математичар - професор матема-
тике, дипломирани математичар - теоријска математика, 
дипломирани инжењер математике, професор хемије - 
математике, професор географије- математике, професор 
физике - математике, професор биологије - математике, 
професор математике- теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе, мастер математи-
чар-професор математике. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, доносно дипломирани 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 основа геометрије) или двопредметне наставе мате-
матике и физике односно математике и информатике. За 
наставника физичког васпитања: професор физичког вас-
питања, професор физичке културе, дипломирани педагог 
физичке културе, професор физичког васпитања - дипло-
мирани тренер са назнаком спортске гране, професор 
физичког васпитања - дипломирани организатор спотрске 
рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани 
конезитерапеут, дипломирани професор физичког васпи-
тања и спорта, мастер професор физичког физичког вас-
питања и спорта, мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта, 
мастер физичког васпитања и спорта, професор спорта и 
физичког васпитања, професор спорта и физичке културе, 
мастер професор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет), 2) имају психичку, физичку и 
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здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) имају 
држављанство Републике Србије, 5) знају српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о 
испуњености услова из алинее 1, 3, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из алинеа 2 пре закључења уговора 
о раду. Конкурс траје осам дана од дана објављивања. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
доставити на адресу Основне школе “Доситеј Обрадовић” 
Врање, Омладинска 20. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЧЕЛИЦА”

17510 Владичин Хан
Ратка Павловића бб.

тел. 017/473-333, 017/473-658

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора предшколске установе може 
да обавља лице које испуњава услове прописане чланови-
ма 139 и 140 ст. 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019 и 6/2020), и то ако: 1. има одгова-
рајуће образовање стечено за васпитача или стручног 
сарадника: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких наука; 
2. на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тач-
ка 1 подтачка 2, горе поменутог члана Закона, мора да 
има завршене студије првог степена из научне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета и да 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; 2. дужност директора предшколске установе 
може да обавља и лице које има: одговарајуће образо-
вање стечено за васпитача, на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), на студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем и најмање десет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законим, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад; 6) да има дозволу за рад васпитача или стручног 
сарадника; 7) да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања, односно десет година, за 
кандидате првог степена или вишег образовања; 8) да 
има положен испит за директора установе (кандидат који 
нема ту лиценцу може бити изабран, али ће бити дужан 
да испит за директора положи у року од две године од 
дана ступања на дужност). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, а уз уредно попуњен 
образац (пријавни формулар) који се преузима са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати су у обавези да прило-
же следећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању у складу са чла-
ном 140 Закона, уверење о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу (оригинал или оверена 
фотокопија), оригинал потврду о радном стажу у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања, коју издаје установа у 

којој кандидат ради или у којој је стекао радно искуство 
у области образовања и васпитања, оригинал лекарско 
уверење о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, уверење 
да није осуђиван, у складу са чланом 139 став 1 тачка 
3 Закона, које издаје надлежна полицијска управа (уве-
рење мора бити издато након расписивања конкурса), 
уверење привредног суда да није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности (уве-
рење мора бити издато након расписивања конкурса), 
уверење основног суда да против њега није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога (уверење мора 
бити издато након расписивања конкурса), оригинал или 
оверена копија извода из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци), оверена копија доказа да зна срп-
ски језик (осим кандидата који је образовање стекао на 
српском језику), оригинал или оверена копија уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), биографију 
са кратким прегледом радних ангажовања и предлогом 
програма рада директора установе, уверење о положе-
ном испиту за директора установе (пријава ће се смат-
рати потпуном и уколико кандидат нема положен испит 
за директора установе, али је изабрани кандидат дужан 
да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност), фотокопија доказа о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника, ако га поседује), уколико је кандидат претход-
но обављао функцију директора установе и фотокопија 
доказа о резултату стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужности директора уста-
нове). Пријаву на конкурс за избор директора, заједно 
са потребном документацијом доставити препорученом 
пошиљком или лично на адресу установе: ПУ „Пчелица” 
Владичин Хан, Ратка Павловића 1б, у затвореној ковер-
ти са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора”. 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се изети у разматрање, а фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа неће се узети у обзир. Ближа обавештења могу се 
добити од секретара установе, на телефон: 017/ 473-658, 
у периоду од 8 до 13 часова, сваког радног дана.

ОШ “БОРА СТАНКОВИЋ”
17500 Врање, Тибужде бб.

тел. 017/441-793

Наставник математике
УСЛОВИ: Општи услови прописани Законом о раду и усло-
ви предвиђени чл. 139, 140, 142 Закона основама и систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и то: 1. да кандидат поседу-
је одговарајуће високо образовање (на студијама другог 
степена, мастер академске студије, мастер струковне, 
специјалистичке, мастер студије) или образовање стече-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године. 2. психичка, физичка и здравстве-
на 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 у 
најмање од три месеца као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање и давање мита; за кривична 
дела против полне слободе, против саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4. држављанство Републике Србије, 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази којима се доказује испуњеност услова: 
1. пријавни формулар (кандидат попуњава формулар на 
званичној интеренет страници Министарства просвете, 
науке и технологије развоја РС и заједно са осталом доку-
ментацијом доставља школи), 2. биографија, 3. оригинал 
или копија дипломе (не старије од 6 месеци), 4. извод из 
матичне књиге (оригинал или оверена копија), 5. доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању у најмање од три месеца као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнућа за кривична дела примање и давање мита; за 
кривична дела против полне слободе, против саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (извод из казнене евиденције 
МУП-а Србије, оригинал или оверена копија не старија од 
6.месеци), 6. одговарајући доказ којим се доказује знање 
српског језика, сходно члану 141 Закона о основама и сис-
тема образовања и васпитања (доставља кандидат који 

одговарајуће образовање није стекао на српском језику), 
7. лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријаву са потребном доку-
ментацијом, у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава 
на конкурс за кандидата наставника математике”) канди-
дат може доставити лично управи школе или послати на 
адресу ОШ “Бора Станковић” у Тибужду бб., 17500 Врање, 
у року од 8 дана од објављивања огласа у публикацији 
“Послови”. Неблаговремено поднете пријаве и без потреб-
не документације неће се разматрати. Информације пово-
дом конкурса могу се добити на телефон: 017/441-793, 
Дуња Марковић, секретар школе.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
17500 Врање, Есперанто бб.

Професор енглеског језика
са 77,78% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутне запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета
УСЛОВИ: 1) стручна спрема: основне дипломске студије 
у трајању од 4 године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
дипломирани филолог за енглески језик, мастер ака-
демске студије - мастер филолог (основне академске 
студије, дипломирани професор, филолог за енглески 
језик); 2) психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да кандидати нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштење и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним, правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у скалду са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс са кратком биографијом доставити оригинале или 
оверене фотокопије следећих докумената: диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених, уверење из казнене евиденције. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима и децом доставља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати достављају и пријавни форму-
лар са званичне странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати са 
назнаком “За конкурс”, на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“САМИ ФРАШЕРИ”

Општина Бујановац, Село Лучане
тел. 062/8786-804

Наставник математике
са 88,88% радног времена  

(16 часова недељно)
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
треба да испуњава и посебне услове прописане у чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
као и услове прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи и Правилником о организацији и систематизацији 
послова, односно да: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Одговарајуће образовање 
за кандидата за наставника математике је образовање 
које је стекао у складу са чланом 140 Закона о осново-
ма система образовања и васпитања, односно: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
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струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 2 тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Докази о испуњености услова из става 
1. тач. 1), 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Документа која се достављају уз пријаву 
на конкурс: 1. оригинал или оверен препис / фотокопија 
дипломе о стеченом образовању; 2. оригинал или оверен 
препис / фотокопија уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); 3. уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (уверење о неосуђива-
ности из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месе-
ци); 4. оригинал или оверена фотокопија сведочанства из 
основне или средње школе или потврда из школе из које 
се види да је кандидат изучио предмет српски језик (за 
кандидате који су образовање стекли на албанском јези-
ку), а за кандидате који су стекли образовање на српском 
– потврда (доказ) да је положио испит из албанског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе за рад-
но место наставника, обзиром да се образовно-васпитни 
рад остварује на албанском језику; 5. лекарско уверење 
доставља само кандидат који буде изабран, накнадно, 
пре закључења уговора; 6. оригинал или оверен препис / 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 7. кратка 
биографија. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Настава се 
изводи на албанском језику. Рок за пријављивање кан-
дидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова конкурса могу се поднети лично у затвореној 
коверти или препорученом поштом на адресу школе: ОШ 
“Сами Фрашери”, Лучане, 17520 Бујановац, са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос”. Ближа обавештења о 
конкурсу могу се добити од секретара школе, на телефон 
број 062/8786-804.

ВРШАЦ

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
26300 Вршац, Архитекте Брашована 1

тел. 013/805-058

Помоћни радник
УСЛОВИ: завршена основна школа, I ниво квалификација.

Помоћни наставник на економији
са 66% радног времена

УСЛОВИ: завршена средња стручна школа, пољопривред-
ни техничар, IV ниво квалификација.

Наставник куварства  
са практичном наставом

УСЛОВИ: у складу са чл. 4 тачке 20 Правилника о врсти 
и степену образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник“, бр. 5/2015, 14/2020, и 1/2021).

Наставник пољопривредне групе 
предмета

УСЛОВИ: у складу са чл. 3 тачке 16, 17 и 18 Правилника 
о врсти и степену образовања и васпитања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Пољопривреда, производња и 
прерада хране („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 
5/15, 10/16, 13/18).

ОСТАЛО: Пријава на конкурс се доставља искључиво 
на пријавном формулару, који се преузима са званичне 
интернет странице Министарства просвете: www.mpn.gov.
rs, у делу Ново на сајту – формулар за конкурисање. Уз 
пријаву кандидати прилажу следеће: 1. оригинал или ове-
рену копију дипломе, сведочанство или уверење о завр-
шеној основној школи, односно основном образовању, 
само за радна места где се тражи тај услов; 2. уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 

3. уверење – потврду да кандидат није осуђиван, добијен 
од стране надлежне полицијске управе или надлежног 
суда (не старије од 6 месеци); 4. лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси кандидат који буде изабран, 
а пре закључења уговора о раду; 5. доказ да кандидат зна 
српски језик, на којем се остварује образовно-васпитни 
рад у школи (достављају само кандидати који нису стекли 
образовање на српском језику, достављањем потврде/
уверења о знању српског језика, које издаје одговарајућа 
високошколска установа); 6. пожељно је да кандидати 
доставе копију важеће личне карте, као и свој кратки ЦВ, 
са контакт адресом, бројем телефона, мејлом и сл. ради 
обављања разговора са кандидатима и упућивања канди-
дата на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За 
конкурс“, лично или препорученом поштом.

ЗАЈЕЧАР

ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 5

Наставник предметне наставе – 
рачунарство и информатика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
(замена директора школе за време 

трајања мандата) 
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
члановима 139 и 140 и 141 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019 и 6/2020 – даље: Закон) и важећим 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Сл. гласник РС - Просветни гласник, бр. 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019, 2/2020, 
3/2020 и 14/2020), односно да има одговарајуће обра-
зовање - високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, уз завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, као и високо 
образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
кога није утврђено дискриминаторно понашање, у смислу 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик, на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на пријавном формулару 
који се преузима са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који 
се доставља потребна документација, односно докази о 
испуњености услова за избор кандидата, и то: доказ о 
стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија 
дипломе); доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1тачка 
3) Закона и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (потврда, уверење или дру-
ги документ издат од стране МУП-а РС, не старији од 30 
дана); доказ да кандидат има држављанство Републике 
Србије (уверење - не старије од шест месеци); доказ о 
познавању српског језика, као језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат 
који није стекао образовање на српском језику (потврда, 
уверење или други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе). Напомена: доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) 
доставља само изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Осим наведеног, кандидати достављају и оста-
ла документа од значаја за одлучивање, и то извод из 

матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном важношћу 
- фотокопија или оригинал) и краћу радну биографију. 
По завршетку конкурса примљена документација се не 
враћа кандидатима. Благовременом пријавом сматра се 
пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као 
и пријава која је предата препорученом поштом, у ком 
случају се као дан пријема рачуна дан када је пошта при-
мила пошиљку, а када последњи дан за подношење прија-
ве пада у недељу или дане државног празника, рок за 
пријаву помера се за следећи радни дан, док се потпуном 
пријавом сматра пријава која у прилогу садржи документа 
којима кандидат доказује да испуњава услове за избор 
у складу са Законом и овим конкурсом. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ва се може поднети у просторијама школе сваког радног 
дана од 12.00 до 13.00 часова или предати препорученом 
поштом на адресу: Гимназија Зајечар, Књегиње Љубице 
5, 19000 Зајечар, са назнаком „За конкурсну комисију“. 
Информације о конкурсу могу се добити телефоном на 
број: 019/422-564, као и путем електронске поште на 
е-адреси: gimnazija1836@gmail.com.

Чистачица / помоћни радник
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019 и 6/2020 
– даље: Закон), и то: да има одговарајуће образовање – 
основно образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, уз који се дос-
тавља потребна документација, односно докази о испуње-
ности услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом 
одговарајућем образовању (оверена фотокопија сведочан-
ства/уверења о завршеној основној школи); доказ да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1тачка 3) Закона и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(потврда, уверење или други документ издат од стране 
МУП-а РС, не старији од 30 дана); доказ да кандидат има 
држављанство Републике Србије (уверење, не старије 
од шест месеци); доказ о познавању српског језика, као 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - дос-
тавља само кандидат који није стекао образовање на срп-
ском језику (потврда, уверење или други документ којим 
се доказује да је испит из српског језика положен по про-
граму одговарајуће високошколске установе). Напомена: 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
(лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Осим наведеног, кандидати 
достављају и остала документа од значаја за одлучивање, 
и то: извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са трај-
ном важношћу - фотокопија или оригинал) и краћу радну 
биографију. По завршетку конкурса примљена документа-
ција се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом 
сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у кон-
курсу, као и пријава која је предата препорученом поштом, 
у ком случају се као дан пријема рачуна дан када је пошта 
примила пошиљку, а када последњи дан за подношење 
пријаве пада у недељу или дане државног празника, рок 
за пријаву помера се за следећи радни дан, док се пот-
пуном пријавом сматра пријава која у прилогу садржи 
документа којима кандидат доказује да испуњава услове 
за избор у складу са Законом и овим конкурсом. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријава се може поднети у просторијама школе сваког 
радног дана између 12.00 и 13.00 часова или послати пре-
порученом поштом на адресу: Гимназија Зајечар, Кнегиње 
Љубице 5, 19000 Зајечар, са назнаком „За конкурсну коми-
сију”. Информације о конкурсу могу се добити телефоном 
на број: 019/422-564, као и путем електронске поште на 
е-адреси: gimnazija1836@gmail.com.

Техничар одражавања 
информационих система и 

технологија
са 20 часова недељно (50% радног 

времена)
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019 и 6/2020 
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– даље: Закон), и то: да има одговарајуће образовање 
- средње образовање, као и радно искуство од најмање 
три године на пословима одржавања рачунара, уређаја 
и опреме за информатичке системе и технологије, у скла-
ду са Правилником о организацији и и систематизацији 
послова у Гимназији Зајечар; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним 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 српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, уз који се дос-
тавља потребна документација, односно докази о испуње-
ности услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом 
одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипло-
ме/уверења о завршеној средњој школи); доказ о радном 
искуству на пословима одржавања рачунара, уређаја и 
опреме за информатичке системе и технологије (ове-
рена потврда, уверење или други документ који издаје 
послодавац код кога је кандидат био радно ангажован 
на овим пословима), доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1тачка 3) Закона и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење 
или други документ издат од стране МУП-а РС, не старији 
од 30 дана); доказ да кандидат има држављанство Репу-
блике Србије (уверење не старије од шест месеци); доказ 
о познавању српског језика, као језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат 
који није стекао образовање на српском језику (потврда, 
уверење или други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе). Напомена: доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) 
доставља само изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Осим наведеног, кандидати достављају и оста-
ла документа од значаја за одлучивање, и то: извод из 
матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном важно-
шћу - фотокопија или оригинал) и краћу радну биогра-
фију. По завршетку конкурса примљена документација се 
не враћа кандидатима. Благовременом пријавом сматра 
се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу, 
као и пријава која је предата препорученом поштом, у 
ком случају се као дан пријема рачуна дан када је пошта 
примила пошиљку, а када последњи дан за подношење 
пријаве пада у недељу или дане државног празника, рок 
за пријаву помера се за следећи радни дан, док се пот-
пуном пријавом сматра пријава која у прилогу садржи 
документа којима кандидат доказује да испуњава услове 
за избор у складу са Законом и овим конкурсом. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријава се може поднети у просторијама школе сваког 
радног дана између 12.00 и 13.00 часова или посла-
ти препорученом поштом на адресу: Гимназија Зајечар, 
Књегиње Љубице 5, 19000 Зајечар, са назнаком „За кон-
курсну комисију”. Информације о конкурсу могу се добити 
телефоном на број: 019/422-564, као и путем електронске 
поште на е-адреси: gimnazija1836@gmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МЛАДОСТ”

19350 Књажевац, Боре Станковића 60
тел. 019/731-620

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 
и 95/18), потребно је да кандидати испуњавају и посебне 
услове, прописане члановима 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и то да: 1. 
да имају завршену основну школу; 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-

тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 
1 тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар са званич-
не интернет странице, потребно је да кандидат достави 
следећу документацију: кратку биографију (ЦВ), овере-
ну фотокопију дипломе одговарајућег степена стручне 
спреме, уверење о неосуђиваности кандидат прибавља 
у надлежној полицијској управи МУП-а, не старије од 6 
месеци, у оригиналу или овереној копији; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них на прописаном обрасцу са холограмом; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци), фотокопију личне 
карте; доказ о знању српског језика као језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи доставља 
се само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Одлу-
ку о избору кандидата донеће Конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кандидата, у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање, као ни пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне 
спреме. Пријавни формулар са конкурсом траженим доку-
ментима и доказима о испуњавању услова доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се 
достављају на адресу: Основна школа „Младост” Књаже-
вац, Боре Станковића 60, са назнаком „За конкурс”. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе или на телефон: 019/731-620.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “БАЈКА”
19350 Књажевац, Капларова 6

тел. 019/731-425

Педагошки асистент
на одређено време за радну 2021/2022.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: одговарајуће образовање – IV степен стручне спре-
ме, познавање ромског језика, завршена уводна обука за 
педагошког асистента, завршени програм обуке за педа-
гошке асистенте, девет модула у трајању од 196 часова 
(36 ЕСПБ); да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеци 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; познавање српског језика. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају и оверене препи-
се, и то: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; сертификат о завршеној уводној обуци за педа-
гошког асистента; сертификат о завршеном програму 
обуке за педагошке асистенте, девет модула у трајању 
од 196 часова (36 ЕСПБ); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених; 
уверење/потврду о неосуђиваности (да није старија од 6 
месеци). Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима прибавља канди-
дат пре закључења уговора о раду, а доказ да зна српски 
језик и језик на којем се остварује васпитно-образовни 
рад се доставља уз пријаву у случају да је одговарајуће 
образовање стечено ван територије Републике Србије. У 
поступку избора педагошког асистента прибавља се миш-
љење надлежног органа јединице локалне самоуправе. 
Рок за пријављивање кандидата на оглас је осам дана 

од дана објављивања конкурса у листу “Послови”. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 и 10/19), у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Одлуку о избору кандидата доноси Конкурсна 
комисија након обављеног разговора са кандидатима који 
испуњавају прописане услове и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 (осам) дана од дана обављеног раз-
говора. Пријаве са потребном документацијом доставити: 
Предшколској установи „Бајка“ Књажевац, Капларова 6. 
За више информација позвати на телефон 019/731-425. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ
19000 Зајечар

Кнегиње Љубице 3-5

Наставник практичне наставе у 
подручју рада Саобраћај – возач 

инструктор
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати достављају потребну докумен-
тацију у року од дана од 8 дана објављивања конкурса. 
Поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Зако-
на о раду („Сл. гл. РС“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
и 13/17) кандидати пријављени за наставника практичне 
наставе треба да испуњавају услове прописане члановима 
139 и 141 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/12019, и 6/2020 – даље: Закон) и важећим Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Саобраћај („Сл. гл. РС – Просветни гласник“ 
бр. 16/2015; 02/2017; 8/2017; 16/18, 4/19, 7/19, 9/19, 2/20 
и 1/21); кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 139 Закона и то: да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није утврђено дискри-
минаторно понашање, у смислу члана 139 став 1 тачка 
3 Закона; да имају држављанство Републике Србије и да 
знају српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови за пријем у радни однос доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Кандидати подносе пријаву на конкурс у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса уз који се доставља потребна 
документација, односно докази о испуњености услова за 
избор кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе); извод из 
матичне књиге рођених, доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1тачка 3) Закона и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење 
или други документ издат од стране МУП-а РС); доказ да 
кандидат има држављанство Републике Србије (уверење); 
доказ о познавању српског језика, као језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад – доставља само кан-
дидат који није стекао образовање на српском језику 
(потврда, уверење или други документ којим се доказује 
да је испит из српског језика положен по програму одго-
варајуће високошколске установе) краћу биографију – ЦВ. 
Фотокопије документа која се подносе морају биту ове-
рене од стране надлежног органа. Право учешћа на кон-
курсу имају кандидати који испуњавају услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020), а наведену потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, у затвореној ковер-
ти достављају школи на наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс” или директно школи, сваког радног дана од 11 
до 13 часова. Да би се пријава сматрала потпуном, кан-
дидат је дужан да уз пријаву достави сва наведена доку-
мента, осим лекарског уверења, које прилаже само канди-
дат који буде изабран и доставља школи у року од седам 
дана од дана пријема обавештења о избору, а у супрот-
ном школа ће изабрати кандидата који је следећи на лис-
ти. У поступку одлучивања о избору наставника комисија 
упућује кандидате на претходну психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Након пријема резултата психолошке процене, 
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конкурсна комисија у року од 8 дана сачињава листу 
кандидата који испуњавају све услове за рад на радним 
местима, са којима обавља разговор и у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима доноси 
решење о избору кандидата. Пријава се може поднети у 
просторијама школе или предати препорученом поштом 
на адресу: Техничка школа у Зајечару, Кнегиње Љуби-
це 3-5, 19000 Зајечар, са назнаком „За конкурсну коми-
сију”. Информације о конкурсу могу се добити телефоном 
на број: 019/422-876. Кандидат ће писменим путем бити 
обавештен о исходу конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа кандидатима.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ

19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат за радно место чис-
тачице треба да испуњава услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, и то: има 
одговарајуће образовање (основно образовање) у складу 
са чл. 23 Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Економско-трговинској школи у Зајечару (бр. 
611-117-01/1 од 15.05.2020. г); има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију 
са адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену 
фотокопију сведочанства о завршеном основном обра-
зовању и васпитању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (овера не 
старија од 6 месеци); доказ о неосуђиваности за наведе-
на кривична дела надлежне полицијске управе. Доказ о 
познавању српског језика као језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само кандидат који 
није стекао образовање на српском језику (потврда, уве-
рење или други документ којим се доказује да је испит из 
српског језика положен по програму одговарајуће висо-
кошколске установе-оригинал или оверена фотокопија).
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве са потребном документацијом и 
одштампаним пријавним формуларом слати на адресу: 
Економско-трговинска школау Зајечару, Кнегиње Љубице 
3-5, 19000 Зајечар са назнаком „За конкурс”, или лично. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

Наставник енглеског језика
са 88,88% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Стручни сарадник – библиотекар
са 5,56% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат за радно место 
наставника енглеског језика и стручног сарадника – биб-
лиотекара треба да испуњава услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, и то: има 
одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 140 ст. 
1 Закона о основама система образовања и васпитања: 
12-11) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16-
испр., 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 15/20 и 1/21); 

има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми (кандидат који има високо образовање 
стечено на студијама другог степена, доставља оверену 
фотокопију дипломе другог степена и оверену фотоко-
пију дипломе основних академских студија); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (овера не старија од 6 месеци); доказ о неосуђи-
ваности за наведена кривична дела надлежне полицијске 
управе. Доказ о познавању српског језика као језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само 
кандидат који није стекао образовање на српском језику 
(потврда, уверење или други документ којим се доказује 
да је испит из српског језика положен по програму одго-
варајуће високошколске установе-оригинал или оверена 
копија). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају школи. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном доку-
ментацијом и одштампаним пријавним формуларом слати 
на адресу: Економско-трговинска школау Зајечару,  Кне-
гиње Љубице 3-5, 19000 Зајечар, са назнаком „За кон-
курс”, или лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“

19000 Зајечар, Ђердапска бб.

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава 
и услове у складу са чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање и то у складу са чланом 46. Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ ”Љубица 
Радосављевић Нада” у Зајечару; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 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 Републике Србије; да зна српски 
језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министрства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријаним формуларом достављају шко-
ли. Уз пријавни формулар на конкурс кандидат треба да 
приложи: краћу биографију са адресом и контакт телефо-
ном; доказ о стеченом одговарајућем образовању сход-
но чл. 46 Правилника о организацији и ситематизацији 
послова у ОШ ”Љубица Радосављевић Нада” у Зајечару 
(дел. бр. 36 од 28.01.2021. године) – да лице поседује 
основно образовање (оверена фотокопија доказа о сте-
ченом основном образовању); доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(потврда, уверење или други документ издат од стране 
МУП-а РС, оригинал не старији од 6 месеци); доказ да 
кандидат има држављанство Републике Србије (оригинал 
уверења, не старији од шест месеци); доказ о познавању 
српског језика, као језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад – доставља само кандидат који није сте-
као образовање на српском језику (потврда, уверење или 
други документ којим се доказује да је испит из српског 
језика положен по програму одговарајуће високошколске 
установе – оригинал или оверена фотокопија). Лекарско 
уверење којим се потврђује да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси се пре закључења уговора о раду. Школа 
није у обавези да враћа конкурсну документацију. Бла-
говременом 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. Ако последњи дан рока 
пада у недељу или на дан државног празника, или у 
неки други дан кад школа не ради, рок истиче истеком 
првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи све прилоге који се захтевају у 
конкурсу, у складу са Законом и подзаконским актима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријава се може поднети у просторијама школе 
или предати препорученом поштом на адресу: ОШ ”Љуби-
ца Радосављевић Нада” у Зајечару, Ђердапска бб, 19000 
Зајечар, у затвореној коверти са назнаком “За комисију за 
избор“. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу 
могу се добити непосредно у школи, као и на телефон 
019/442-112.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБА НЕШИЋ“

19000 Зајечар, Доситејева 2

Чистачица
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат за радно место чис-
тачице треба да испуњава услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20): има одго-
варајуће образовање и то у складу са чл. 44 Правилника 
о организацији и систематизацији послова у ОШ “Љуба 
Нешић“ у Зајечару (основно образовање); има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за 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; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном; доказ о стеченом основ-
ном образовању у складу са чл. 44 Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у ОШ “Љуба Нешић“ 
у Зајечару (оригинал или оверена фотокопија, овера не 
старија од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (овера не ста-
рија од 6 месеци); доказ о неосуђиваности за наведена 
кривична дела надлежне полицијске управе (не старије од 
6 месеци). Доказ о познавању српског језика, као језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, доставља 
само кандидат који није стекао образовање на српском 
језику. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, достављају 
школи. Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребном документа-
цијом и одштампаним пријавним формуларом доставити 
лично или слати на адресу: ОШ „Љуба Нешић“ у Заје-
чару, Доситејева 2, 19000 Зајечар, са назнаком „За кон-
курс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

23000 Зрењанин, Цара Душана 80/а

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
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, 95/18 – аутентично тумачење), кан-
дидат треба да испуњава и услове утврђене у члану 139 
Закона о основама система образовања и васпитања и у 
складу са Правилником о организацији и систематизацији 
послова, и то: 1) да има завршену осмогодишњу школу 
(завршено основно образовање и васпитање); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 11124.11.2021. |  Број 961 |   

децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; ори-
гинал уверење о неосуђиваности, у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања, које према подацима из казнене евиденције 
издаје полицијска управа (уверење не сме бити старије 
од дана објављивања конкурса); оригинал уверење о 
држављанству Републике Србије које није старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија). Напомена: све фотокопије које се 
подносе уз пријаву на конкурс морају бити оверене од 
стране јавног бележника – нотара. Рок за подношење 
пријаве са важећим, односно уредно овереним фотоко-
пијама потребних докумената је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови“. Пријаве слати на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс – чистачица“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће разма-
трати. Документација коју кандидати доставе на конкурс 
се не враћа. Потпуне информације кандидати могу добити 
од секретара школе путем телефона: 023/566-208.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
23210 Житиште, Трг ослобођења 2

Наставник музичке културе
за рад у матичној школи у Житишту, 

издвојеном одељењу у Торку  
и издвојеном одељењу  

у Равном Тополовцу

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу  

у Равном Тополову
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом о раду 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, и то ако: 1. 
има одговарајуће образовање; 2. има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати за наставника музичке културе треба да имају 
одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, као 
и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21, 4/21, 17/21) за наведене послове. Кандидати тре-
ба да имају стечен први степен стручне спреме, односно 
завршену основну школу. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати уз 
одштампан попуњени пријавни формулар треба да доста-
ве: а) оверену фотокопију дипломе, односно сведочан-
ства о стеченом одговарајућем образовању; б) уверење 
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, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 

в) уверење о држављанству Републике Србије; г) извод из 
матичне књиге рођених; д) доказ о знању српског језика 
(доставља кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику); ђ) радну биографију. Сва доку-
мента се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом изабрани кан-
дидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријава 
на конкурс са комплетном документацијом доставља се 
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпу-
не, недопуштене и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближа обавештења могу се добити на теле-
фон бр. 023/3821-115.

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
23240 Сечањ, Гимназијска 2

Педагог
УСЛОВИ: дипломирани педагог, професор педагогије, 
дипломирани школски психолог – педагог, дипломирани 
педагог – мастер, мастер педагог.

Наставник хемије
УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хемичар; профе-
сор биологије-хемије; професор физике-хемије; професор 
географије-хемије; дипломирани инжењер хемије анали-
тички смер; дипломирани инжењер хемије, биооргански 
смер; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани 
хемичар за истраживање и развој; дипломирани хеми-
чар, смер хемијско инжењерство; дипломирани професор 
хемије, мастер; дипломирани хемичар, професор хемије; 
дипломирани хемичар, мастер; дипломирани професор 
физике-хемије, мастер; дипломирани професор биоло-
гије-хемије, мастер; мастер хемичар; мастер професор 
хемије; мастер физикохемичар; дипломирани професор 
биологије и хемије.

Наставник физике
УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; 
дипломирани астрофизичар; дипломирани инжењер 
физике, смер индустријска физика; дипломирани физичар 
за општу физику; дипломирани физичар за примењену 
физику; професор физике за средњу школу; дипломирани 
физичар, истраживач; дипломирани физичар за теоријс-
ку и експерименталну физику; дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику; дипломирани физичар 
медицинске физике; дипломирани професор физике, мас-
тер; дипломирани физичар, мастер; дипломирани физи-
чар, мастер физике-метеорологије; дипломирани физи-
чар, мастер физике-астрономије; дипломирани физичар, 
мастер медицинске физике; дипломирани професор физи-
ке-хемије, мастер; дипломирани професор физике-инфор-
матике, мастер; дипломирани физичар професор физике, 
мастер; дипломирани физичар, теоријска и експеримен-
тална физика, мастер; дипломирани физичар – примење-
на и компјутерска физика, мастер; дипломирани физичар, 
примењена физика и информатика, мастер; мастер физи-
чар; мастер професор физике.

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, дипломирани 
инжењер машинства; дипломирани инжењер металур-
гије; дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим 
текстилног; професор машинства; дипломирани инжењер 
за развој машинске струке; мастер инжењер машинства, 
претходно завршене студије првог степена, основне ака-
демске студије у области машинства, професор технике 
и машинства; дипломирани инжењер за управљање тех-
ничким системима – климатизација, грејање и хлађење; 
дипломирани инжењер за управљање техничким сис-
темима – процесна техника; дипломирани инжењер за 
управљање техничким системима – одржавање маши-
на; струковни инжењер машинства, из области машин-
ско инжењерство; инжењер машинства; дипломирани 
инжењер за развој машинске струке; наставник практичне 
наставе металске струке.

Наставник математике
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математи-
чар; дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математичар – информати-
чар; дипломирани математичар, професор математике; 
дипломирани математичар за математику економије; про-
фесор математике и рачунарства; дипломирани матема-
тичар – астроном; дипломирани математичар – теоријска 
математика; дипломирани математичар – примење-
на математика; дипломирани инжењер математике (са 

изборним предметом основи геометрије); дипломирани 
информатичар; дипломирани професор математике, мас-
тер; дипломирани математичар, мастер; дипломирани 
инжењер математике – мастер (са изборним предметом 
основи геометрије); професор математике – теоријско 
усмерење; професор математике – теоријски смер; мас-
тер математичар; мастер професор математике; дипло-
мирани професор математике и рачунарства – мастер из 
области математичких наука; мастер математичар – про-
фесор математике.

ОСТАЛО: да лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, 
уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да није осуђиван за горе наведена кри-
вична дела, биографију, попуњену пријаву скинуту са сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у 
одељку „Ново на сајту“). Пријаве слати на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
23000 Зрењанин, Цара Душана 80а

Наставник предметне наставе 
физичко и здравствено васпитање

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

са 80% радног времена
УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни 
однос у школи може да буде примљено лице, под усло-
вима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о 
испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) овог кон-
курса прибавља се пре закључења уговора о раду. Услови 
у погледу образовања наставника (члан 140 став 1 и 2, 
члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона). Наставник је лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета 
(б) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Наставник предмета физичко и здравствено тре-
ба да испуњава и услове из Правилника о организацији 
и систематизацији послова ОШ “Ђура Јакшић” Зрења-
нин, број I-262/16 од 01.09.2016.године, број И-220/17 
од 01.09.2017.године, I-102/18 од 23.03.2018.године, 
I-203/18 од 24 08.2018.године, I-202/19 од 13.09.2019.
године, И-226/20 од 15.09.2020.године, И-330-18/21 од 
15.09.2021.године, у даљем тексту: Правилник – у делу 
који се односи на наставника предмета физичко и здрав-
ствено васпитање, односно треба да је: професор физич-
ког васпитања, професор физичке културе, дипломирани 
педагог физичке културе, професор физичког васпитања 
- дипломирани тренер са назнаком спортске гране, про-
фесор физичког васпитања - дипломирани организатор 
спортске рекреације, професор физичког васпитања - 
дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор 
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физичког васпитања и спорта, мастер професор физич-
ког васпитања и спорта, мастер професор физичког вас-
питања и кинезитерапије, професор физичког васпитања 
и спорта, мастер физичког васпитања и спорта, професор 
спорта и физичког васпитања, професор спорта и физич-
ке културе, мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет). У складу са 
чланом 141 став 7 послове наставника и стручног сарад-
ника, може да обавља лице које је стекло средње, више 
или високо образовање на српском језику (на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад), или је положило испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (за наставника предметне наставе и стручне 
сараднике). Обавезно образовање наставника прописано 
чланом 142 став 1Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова. Образовање из 
претходног става наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Програм 
за стицање образовања из члана 142 став 1 Закона ост-
варује високошколска установа у оквиру акредитованог 
студијског програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује 
високо образовање. Сматра се да наставник, који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из члана 142 став 1Закона. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (у даљем тексту: Министарство), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају на адресу школеу року од осам (8) 
дана, од дана објављивања конкурса у публикацији/ листу 
Националне службе за запошљавање Послови”. Потреб-
на документација 1. оригинал или оверена фотокопија 
одговарајуће дипломе (уверења); кандидат који је стекао 
одговарајуће образовање по прописима који уређују висо-
ко образовање од 10. септембра 2005. године, доставља 
и оригинал или оверену фотокопију дипломе/уверења о 
стеченом високом образовању првог степена из стручне, 
односно научне области за одговарајући предмет; 2. кан-
дидат који није стекао образовање на српском језику дос-
тавља доказ (потврду или уверење), да је положио испит 
из српског језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. 3. оригинал или оверена фото-
копија уверења Министарства унутрашњих послова којим 
кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона; 4. оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; 
5. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Напомена у вези обра-
зовања стеченог у некој од република СФРЈ, образовања 
стеченог у систему војног школства и образовања стече-
ног у иностранству: I Када је образовање стечено у некој 
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, 
а врста образовања не одговара врсти образовања која 
је прописана чланом 140 Закона, министар, по претход-
но прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника. II Када 
је образовање стечено у иностранству, испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање послова 
наставника, на основу акта о признавању стране високош-
колске исправе и мишљења одговарајуће високошколске 
установе, утврђује решењем министар. Кандидати под I 
и II достављају оригинал или оверену фотокопију одго-
варајућег решења министра. Сви докази морају бити дос-
тављени у оригиналу или у овереној фотокопији. Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс 
неће бити разматране. Пријавни формулар са докумен-
тацијом доставити на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“, Цара 
Душана 80а, Зрењанин, са назнаком „За конкурс“. Сва 
потребна обавештења можете добити од секретара шко-
ле, лично или на телефон: 023-566/208.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”
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Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 
одлука УС, 113/17 и 95/18), кандидат треба да испуњава 
и услове утврђене у члану 132, 139 и 140 став 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (даље: 
Закон), а то су: 1. да има одговарајуће образовање и 
то: секретар мора да има образовање из области прав-

них наука у складу са чланом 140 став 1 закона и то: А) 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) или Б) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Секретар мора да има и дозволу 
за рад секретара (у даљем тексту: лиценца за секретара). 
Секретар се уводи у посао и оспособљава за самосталан 
рад савладавањем програма за увођење у посао и пола-
гањем испита за лиценцу за секретара. Секретару - при-
правнику директор одређује ментора са листе секретара 
установа коју утврди школска управа. Секретар је дужан 
да у року од две године од дана заснивања радног односа 
положи испит за лиценцу за секретара. Секретару који не 
положи испит за лиценцу за секретара у наведеном року 
престаје радни однос. Секретар који има положен струч-
ни испит за секретара, правосудни или стручни испит за 
запослене у органима државне управе или државни струч-
ни испит, сматра се да има лиценцу за секретара. Канди-
дат треба и: 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђи-
вано лице 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра 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. Уз 
пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно доста-
ви: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем висо-
ком образовању А) оверена фотокопија дипломе/уверења 
траженог степена и врсте образовања, а кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по прописима 
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. 
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом високом образовању првог степена, 3. уверење о 
држављанству, оригинал или оверена фотокопија (не ста-
рије од шест месеци), 4. извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да није осуђи-
ван (за горе наведена дела у тачки 3) који није старији од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија уверења из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих послова, 
6. доказ да је стекао образовање на српском језику или 
је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, (диплома/уверење издато 
на српском језику која се приложи као доказ под тачком 
2. сматра се доказом о знању српског језика под тачком. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (оригинал или 
оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкур-
сом доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.
gov.rs), а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Прија-
ве доставити лично или слати поштом на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс за радно место секретара установе 
(школе)”. У обзир ће се узети само благовремене и потпу-
не пријаве. За све додатне информације обратити се на 
телефон школе 023/884-017.

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
- одлука УС, 113/17 и 95/18), кандидат треба да испуњава 
и услове утврђене у члану 139, 140, 142 и 144 Закона о 
основама система образовања и васпитања (даље: Закон) 
и у члану 6 став 1 тачка 1 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи, а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: 
А) високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије другог сте-

пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, 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); или Б) високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Наставник, васпитач и стручни 
сарадник мора имати образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (члан 142 став 1 Закона). Ово обра-
зовање наставник, васпитач и стручни сарадник је обаве-
зан да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и струч-
ни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из члана 142 
став 1 Закона. У складу са чланом 143. Закона, када је 
образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. годи-
не или у Републици Српској, а врста образовања не одго-
вара врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника; када је образовање стечено у систему војног школ-
ства, испуњеност услова у погледу стеченог образовања 
за обављање послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар; када је образовање стечено у 
иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника, на основу акта о признавању 
стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће 
високошколске установе, утврђује решењем министар. 
Послове наставника, васпитача и стручног сарадника 
може да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). 
Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника може да обавља: 1. приправник (најдуже 2 
године од дана заснивања радног односа у установи), 2. 
лице које испуњава услове за наставника, васпитача и 
стручног сарадника са радним стажом стеченим ван уста-
нове, под условима и на начин утврђеним за приправнике 
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у 
установи), 3. лице које је засновало радни однос на 
одређено време ради замене одсутног запосленог (најду-
же 2 године од дана заснивања радног односа у устано-
ви), 4. сарадник у предшколској установи (ако има обра-
зовање из члана 142 Закона), 5. педагошки и андрагошки 
асистент и помоћни наставник. Послове стручног сарадни-
ка могу да обављају: 1. школски педагог: професор педа-
гогије, дипломирани педагог - општи смер или смер школ-
ске педагогије, дипломирани школски педагог-психолог, 
дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педа-
гог – мастер; 2. да лице има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну 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. Уз 
пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно доста-
ви: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем висо-
ком образовању, А) оверена фотокопија дипломе/уверења 
траженог степена и врсте образовања, а кандидат који је 
стекао одговарајуће високо образовање по прописима 
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. 
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стече-
ном високом образовању првог степена; лица која су 
образовање стекла у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. годи-
не или у Републици Српској, а врста образовања не одго-
вара врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона или су образовање стекли у систему војног школ-
ства или у иностранству, као доказ о испуњености услова 
у погледу стеченог образовања, за радно место за које 
конкуришу достављају оверену фотокопију решења 
министарства надлежног за послове образовања (члан 
143 Закона), Б) доказ о образовању из педагошких, психо-
лошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија 
доказа који изда високошколска установа, односно  
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уверења или другог одговарајућег документа о положе-
ном испиту из педагогије и психологије у току студија или 
доказа о положеном стручном испиту, односно положеном 
испиту за лиценцу), пожељно је да доставе кандидати 
који то поседују, 3. уверење о држављанству, оригинал 
или оверена фотокопија (не старије од шест месеци), 4. 
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена 
фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (за горе наведена 
дела у тачки 3 који није старији од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија уверења из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова, 6. доказ да је стекао 
образовање на српском језику или је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, (диплома/уверење издато на српском језику 
која се приложи као доказ под тачком 2. сматра се 
доказом о знању српског језика под тачком 6). Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену 
фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве 
доставити лично или слати поштом на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс за радно место стручног сарадника 
– педагога”. У обзир ће се узети само благовремене и пот-
пуне пријаве. За све додатне информације обратити се на 
телефон школе 023/884-017.

Домар – мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
- одлука УС, 113/17 и 95/18) кандидат треба да испуњава 
и услове утврђене у члану 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (даље: Закон) и у Правилнику о 
организацији и систематизацији послова/радних места ОШ 
„Свети Сава“ Стајићево, а то су: 1. да има одговарајуће 
образовање и то: да има завршено средње образовање у 
трајању од три или четири године (трећи или четврти сте-
пен стручне спреме) и да има: а) положен стручни испит 
за рад са судовима под притиском (за послове руковања 
постројењем у котларници), 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. 
да није лице осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 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 срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно 
достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем 
образовању, а) оверена фотокопија дипломе/уверења 
траженог степена и врсте образовања, б) оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту 
за рад са судовима под притиском (за послове руковања 
постројењем у котларници), 3.уверење о држављанству, 
оригинал или оверена фотокопија (не старије од шест 
месеци), 4. извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверена фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (за 
горе наведена дела у тачки 3), који није старији од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија уверења из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих послова, 
6. доказ да је стекао образовање на српском језику или 
је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (диплома/уверење издато 
на српском језику која се приложи као доказ под тачком 
2 сматра се доказом о знању српског језика под тачком 6. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (оригинал или 
оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкур-
сом доказују се приликом пријема у радни однос и про-

веравају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.
gov.rs), а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Прија-
ве доставити лично или слати поштом на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс за радно место домара / мајстора 
одржавања”. У обзир ће се узети само благовремене и 
потпуне пријаве. За све додатне информације обратити 
се на телефон школе: 023/884-017.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ДУЧИЋ“
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Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да је пунолетан; 2. да је стекао одговарајуће високо обра-
зовање: Правилник о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС – Просветни 
гласник“ бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 
14/20, 15/20, 1/21). 3. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да се 
против кандидата не води кривични поступак, предаје 
кандидат приликом конкурисања, 5. да има држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи – формулар за пријаву на конкурс, 
преузет са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија);  диплому о 
стеченој стручној спреми (оверена фотокопија); уверење 
о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци). Доказ о испуњености услова из тачке 3 конкурса 
(лекарско уверење) подноси кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивањеје 8 
дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве 
на конкурс, са потребном документацијом, доставити на 
адресу: Основна школа „Јован Дучић“, 23211 Клек, Васе 
Мискина 47, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације можете добити на телефон: 060/5252-118, 
секретар школе.

ОШ „Др АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ”
23203 Ечка, Маршала Тита 48

Наставник технике и технологије
за рад у одељењима на српском језику, 
са 60% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/2017), треба да 
испуњава посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 
тачка 1, 2, 3, 4, 5 и лице од 1-4 и чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 10/19 и 6/20) и посебне услове 
предвиђене Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник” број 17/21). Кандидати требају 
да испуњавају посебне услове: 1. да имају одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 10/19 и 6/20) и предвиђене Правилником о 

врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” 
број 17/21); 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду); 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ да је стекао 
средње, више или високо образовање на српском јези-
ку или је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве слати на адресу: ОШ „Др Александар 
Сабовљев”, Маршала Тита 48, 23203 Ечка. Уз пријаву на 
конкурс доставити: 1. оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању; 2. доказ да је 
кандидат стекао средње, више или високо образовање на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положио испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверену копију); 
3. уверење о држављанству (оригинал или оверена копија 
не старија од шест месеци); 4. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); 5. потврду да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за 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 
(оригинал или оверена копија не старија од шест месе-
ци); 6. краћу биографију. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 023/881-018.

ОШ ”МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Наставник ликовне културе
на српском језику, на одређено време 

преко 60 дана, са 55% норме
УСЛОВИ: дипломирани сликар, 2) академски сликар - 
ликовни педагог, 3) академски графичар - ликовни педа-
гог, 4) академски вајар - ликовни педагог, 5) дипломирани 
сликар - професор ликовне културе, 6) дипломирани гра-
фичар - професор ликовне културе, 7) дипломирани вајар 
- професор ликовне културе, 8) дипломирани графички 
дизајнер - професор ликовне културе, 9) дипломирани 
уметник нових ликовних медија - професор ликовне кул-
туре, 10) дипломирани уметник фотографије - професор 
ликовне културе, 11) дипломирани сликар - професор, 12) 
дипломирани вајар, 13) дипломирани вајар - професор, 
14) дипломирани графички дизајнер, 15) дипломирани 
архитекта унутрашње архитектуре, 16) дипломирани сли-
кар зидног сликарства, 17) дипломирани графичар, 18) 
дипломирани графичар - професор, 19) професор ликов-
них уметности, 20) мастер ликовни уметник (завршене 
основне академске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна), 21) мастер при-
мењени уметник (завршене основне академске студије из 
области ликовне уметности, односно примењене умет-
ности и дизајна), 22) мастер конзерватор и рестауратор 
(завршене основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно примењене уметности и дизајна), 
23) мастер дизајнер (завршене основне академске сту-
дије из области ликовне уметности, односно примењене 
уметности и дизајна), 24) лице са завршеним факултетом 
ликовних уметности, 25) лице са завршеним факултетом 
примењених уметности, 26) лице са завршеним факулте-
том примењених уметности и дизајна, 27) дипломирани 
костимограф; 28) мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет); 29) 
дипломирани сценограф; да лице има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
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, одузимање малолетног лица, 
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запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад –српски. У складу са чланом 142 Закона 
за послове наставника предметне наставе, кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Исто обра-
зовање кандидат 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. Кандидат попуња-
ва пријемни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Школи се доставља следећа 
документација: пријавни формулар (http://www.mpn.gov.
rs/zaposljavanje-u-prosveti/), оригинал или оверен препис 
дипломе, додатак дипломи, оригинал или оверен препис 
дипломе о завршеним основним академским студијама 
(за послове наставника ликовне културе и српског јези-
ка), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
звод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу издат 
од 01.03.2010), доказ о знању српског језика доставља 
се уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику (доказ да је лице стекло средње, више или високо 
образовање на српском језику или је положило испит из 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве); уверење МУП да лице није осуђивано односно извод 
из казнене евиденције. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора. За кандидате који су изабрани у ужи круг врши 
се провера психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима од стране надлежне служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. Сва 
приложена документа морају бити уредно оверена. Прија-
ве слати на адресу: ОШ „Милоје Чиплић”, Маршала Тита 
6, 23272 Нови Бечеј. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Наставник српског језика
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање, 
у складу са члановима 140 и 142 Закона, као и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС” број 11/12.....3/21, 4/21 и 17/21) и то: професор срп-
ског језика и књижевности, 2) професор српског језика и 
књижевности са општом лингвистиком, 3) професор срп-
ске књижевности и језика, 4) професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу, 5) дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима, 6) 
дипломирани филолог српске књижевности са јужносло-
венским књижевностима, 7) професор, односно дипло-
мирани филолог за српскохрватски језик и југословенску 
књижевност, 8) професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 9) 
професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 
10) професор за српскохрватски језик са јужнословен-
ским језицима, 11) професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, 12) професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности за 
наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад 
изводи на мађарском, односно русинском или румунском 
језику, 13) професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност, 14) професор југосло-
венске књижевности са страним језиком, 15) дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик, 16) дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност, 17) професор срп-
ског језика и књижевности у одељењима за националне 
мањине, 18) професор српског језика и српске књижев-
ности, 19) дипломирани компаратиста, 20) мастер фило-
лог (студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), 
Српска књижевност и језик са компаратистиком, Српски 
језик као страни), 21) мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), 
Српска филологија (српски језик и књижевност), Филоло-
гија, модули: Српски језик и Српски језик и компаратив-
на књижевност, Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности), (22) професор српскохрватског језика и 
књижевности; (23) мастер филолог из области филолош-
ких наука; (24) професор југословенске књижевности и 
српског језика; (25) мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет); да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-

на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски). У складу са чланом 142 Закона 
за послове наставника предметне наставе, кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Исто обра-
зовање кандидат 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. Кандидат попуња-
ва пријемни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Школи се доставља следећа 
документација: пријавни формулар (http://www.mpn.gov.
rs/zaposljavanje-u-prosveti/) – оригинал или оверен препис 
дипломе, додатак дипломи, оригинал или оверен препис 
дипломе о завршеним основним академским студијама 
(за послове наставника ликовне културе и српског јези-
ка), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу издат 
од 01.03.2010), доказ о знању српског језика доставља 
се уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику (доказ да је лице стекло средње, више или високо 
образовање на српском језику или је положило испит из 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве); уверење МУП да лице није осуђивано, односно извод 
из казнене евиденције. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора. За кандидате који су изабрани у ужи круг врши 
се провера психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима од стране надлежне служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. Сва 
приложена документа морају бити уредно оверена. Прија-
ве слати на адресу: ОШ „Милоје Чиплић”, Маршала Тита 
6, 23272 Нови Бечеј. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање, 
у складу са члановима 140 и 142 Закона, као и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС” број 11/12...3/21, 4/21 и 17/21) и то: за обављање 
послова радног места дипломираног економисте за 
финансијско-рачуноводствене послове може се засновати 
радни однос са лицем које је стекло 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 сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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; да имају 
држављанство Републике Србије; доказ да кандидат зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски). У складу са чланом 142 Закона за 
послове наставника предметне наставе, кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Исто обра-
зовање кандидат 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. Кандидат попуња-
ва пријемни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Школи се доставља следећа 
документација: пријавни формулар (http://www.mpn.gov.
rs/zaposljavanje-u-prosveti/), оригинал или оверен препис 
дипломе, додатак дипломи, оригинал или оверен препис 
дипломе о завршеним основним академским студијама 
(за послове наставника ликовне културе и српског јези-
ка), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 

извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу издат 
од 01.03.2010), доказ о знању српског језика доставља 
се уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику (доказ да је лице стекло средње, више или високо 
образовање на српском језику или је положило испит из 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве); уверење МУП да лице није осуђивано, односно извод 
из казнене евиденције. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора. За кандидате који су изабрани у ужи круг врши 
се провера психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима од стране надлежне служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. Сва 
приложена документа морају бити уредно оверена. Прија-
ве слати на адресу: ОШ „Милоје Чиплић”, Маршала Тита 
6, 23272 Нови Бечеј. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

23233 Српски Итебеј, Омладинска 2

Чистачица
УСЛОВИ: Општи услови: 1. да лице има одговарајуће 
образовање; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра 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. 
За радно место чистачице кандидат треба да испуњава 
услове у погледу степена и врсте образовања који су про-
писани чланом 14. Правилника о организацији и систе-
матизацији послова основне школе „Милош Црњански” 
Српски Итебеј за школску 2021/2022. године, односно 
учесник конкурса треба да има најмање завршену основ-
ну школу (основно образовање и васпитање). Приликом 
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: 
1. попуњен пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3. ориги-
нал или оверену фотокопију уверења из казнене евиден-
ције Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења 
о завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми 
на српском језику или оверену фотокопију потврде којом 
се доказује да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе – за доказ о 
знању српског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; 6. оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријавни формулар, биографију са подацима (име, пре-
зиме, адреса, контакт телефон) и важећим, односно ове-
реним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а 
којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни 
однос на оглашено радно место, кандидати достављају на 
адресу: Основна школа „Милош Црњански” Српски Итебеј, 
Омладинска 2, 23233 Српски Итебеј, са назнаком „За кон-
курс – чистачица”, путем поште, у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање (лист „Послови”). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве ће бити одбачене.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих



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�осо-
ба�од�15�година�живота�до�испуњавања�услова�за�пензију,�односно�
најкасније�до�65�година�живота,�способна�и�одмах�спремна�да�ради,�
која�није�засновала�радни�однос�или�на�други�начин�остварила�пра-
во�на�рад,�а�води�се�на�евиденцији�незапослених�и�активно�тражи�
запослење.

Запосленим који тражи промену запослења�сматра�се�осо-
ба�која�је�у�радном�односу�или�је�на�други�начин�остварила�право�
на�рад,�али�активно�тражи�промену�запослења�и�води�се�на�евиден-
цији�лица�која�траже�промену�запослења.

Другим лицима која траже запослење� сматрају� се� особе�
старије�од�15�година�које�траже�запослење,�а�не�могу�се�сврстати�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�фотографијом�и�
личним�подацима,�издата�од�стране�овлашћеног�државног�орга-
на,�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�инвали-
дитетом�(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 документа-
цију 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�запошља-

вање�обавља�се�лично,�у�организационим�јединицама�Националне�
службе,�према�месту�пребивалишта,�односно�месту�рада�или�прес-
танка�радног�односа,�ако�у�том�месту�имате�боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш�циљ�је�да�вам�пружимо�подршку�у�тражењу�посла�и�по-
већамо�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�информисање�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�категорија�
теже�запошљивих�
•�Подстицаји�за�запошљавање�корисника�новчане�накнаде
•�Исплата�новчане�накнаде�у�једнократном�износу�ради�самоза-
пошљавања
•�Професионална�рехабилитација�и�програми�запошљавања�осо-
ба�са�инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне 
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



www.nzs.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА�НСЗ

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

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 021/488-5523

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. 021/488-5901, 021/488-5902

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090


