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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
– радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
– пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
– провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

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

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ
ПОСЛОВА
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) и члана 9 став 1
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник
РС“, број 2/19 и 67/21), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство спољних послова, Београд, Кнеза Милоша 24-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за архивске послове,
у звању референт
у Групи за конзуларне послове, у
Сектору за конзуларне послове
1 извршилац

Опис послова: Припрема и обрађује податке и документа по утврђеној методологији и непосредно обрађује
примарна улазна и излазна документа настале радом
Одељења; врши послове уношења и обраде података на
рачунару; води евиденције, дистрибуира их на даљу обраду по унутрашњим јединицама Одељења; архивира предмете које му одреди руководилац Групе; обавља и друге
послове и задатке које му одреди руководилац Групе.
Услови: завршена средња школа, положен државни
стручни испит; најмање 2 годинe радног искуства у
струци, потребне компетенције за обављање послова
радног места одређене у Обрасцу компетенција.
Место рада: Београд.

2. Радно место за пензијскоинвалидску и социјалну
проблематику, у звању референт

у Одсеку за радноправну евиденцију,
у Одељењу за персоналне и правне
послове, у Генералном секретаријату
1 извршилац
Опис послова: Припрема податке и врши пријаву и
одјаву запослених у циљу регулисања пензијско-инвалидског и социјалног осигурања ПиО и РФЗО; води
поступак регулисања здравствене заштите запослених у иностранству; издаје све потврде и уверења по
основу рада и радног односа запосленима у Министарству и све потврде по основу премештаја у ДКП; обезбеђује издавање здравствених књижица и врши оверу
постојећих за запослене у Министарству; обрађује и
пријављује повреде на раду; обрађује пријаве колективног осигурања; врши оверу селидбених трошкова
запослених у Министарству; закључује радне књижице и припрема документацију за одлазак запослених у
пензију; уручује одговарајућу документацију радницима
којима престаје радни однос; обавља и друге послове и
задатке које му одреди шеф Одсека.
Услови: завршена средња школа, положен државни
стручни испит; најмање 2 годинe радног искуства у
струци, потребне компетенције за обављање послова
радног места одређене у Обрасцу компетенција.
Место рада: Београд.

3. Радно место за административне
послове, у звању референт
у Одсеку за радноправну евиденцију,
у Одељењу за персоналне и правне
послове, у Генералном секретаријату
2 извршиоца

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма;
води регистре и евиденције; израђује програме оба-
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веза шефа Одсека, води евиденцију и прати њихово
извршавање; обавља све организационо-техничке и
протоколарне послове у вези са активношћу и радом
шефа Одсека; обавља административне послове у вези
са службеним путовањима и врши обрачун средстава
репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе, прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења; обавља и
друге послове и задатке које му одреди шеф Одсека.
Услови: завршена средња школа, положен државни
стручни испит; најмање 2 годинe радног искуства у
струци, потребне компетенције за обављање послова
радног места одређене у Обрасцу компетенција.
Место рада: Београд.

4. Радно место за административне
послове, у звању референт

у Одсеку непокретну имовину,
грађевинске послове и занатске услуге,
у Одељењу за имовинско-правне и
заједничке послове, у Генералном
секретаријату
1 извршилац

них летова и обавља друге послове из домена утврђивања аконтација; сарађује са путничким агенцијама ради
изналажења најекономичнијег превоза; врши резервацију и набавку превозних докумената: авио, возне, аутобуске, бродске карте; израђује обрачуне аконтација за
селидбена и службена путовања из Републике Србије у
ДКП; саставља обрачун за исплату паушала односно накнаде за селидбене трошкове; обрађује и припрема фактуре за плаћање и води сву потребну коресподенцију везану за пресељење ствари у ДКП; обавља и друге послове
и задатке које му одреди шеф Одсека.
Услови: завршена средња школа, положен државни
стручни испит; најмање 2 годинe радног искуства у
струци, потребне компетенције за обављање послова
радног места одређене у Обрасцу компетенција.
Место рада: Београд.

7. Радно место за обрачун
селидбених путовања, у звању
референт

у Одсеку за лична примања и службена
путовања, у Одељењу финансијске
послове, у Генералном секретаријату
1 извршилац

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма;
води регистре и евиденције; израђује програме обавеза шефа Одсека, води евиденцију и прати њихово
извршавање; обавља све организационо-техничке и
протоколарне послове у вези са активношћу и радом
шефа Одсека; обавља административне послове у вези
са службеним путовањима и врши обрачун средстава
репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе, прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења; обавља и
друге послове и задатке које му одреди шеф Одсека.

Опис послова: Саставља коначне обрачуне селидбених путовања из Републике Србије и у Републику
Србију запослених у ДКП, путовања службеника упућених као испомоћ; врши осигурање селидбених ствари и
припрема реферате за плаћање истих; прати прописе
из делокруга реферата и стара се о њиховој примени;
врши одлагање, заштиту и архивирање документације
и електронских медијума са подацима из делокруга свог
радног места; обавља и друге послове и задатке које му
одреди шеф Одсека.

Услови: завршена средња школа, положен државни
стручни испит; најмање 2 годинe радног искуства у
струци, потребне компетенције за обављање послова
радног места одређене у Обрасцу компетенција.

Услови: завршена средња школа, положен државни
стручни испит; најмање 2 годинe радног искуства у
струци, потребне компетенције за обављање послова
радног места одређене у Обрасцу компетенција.

Место рада: Београд.

Место рада: Београд.

5. Радно место за евиденцију
основних средстава и
административне послове
магацинског пословања, у звању
референт
у Одсеку за покретну имовину и
набавке, у Одељењу за имовинскоправне и заједничке послове
1 извршилац

Опис послова: Води евиденцију основних средстава и ажурира базу података за Министарство и ДКП;
израђује налоге за укњижбу и расходовање имовине Министарства и ДКП; доставља извештај за попис
имовине и сравњује стварно стање са књиговодственим стањем и финансијским књиговодством; уређује
и ажурира картотеку канцеларијског и другог потрошног материјала по количини и вредности и израђује
регистре картица; врши пријем основних средстава и
ситног инвентара; утврђује квалитативну исправност,
додељује инвентарске бројеве и предлаже расходовање дотрајалих инвентарских предмета; води регистре
задужења унутрашњих јединица Министарства, пакује
и отпрема обрасце, књиге и материјале за конзуларно,
финансијско и друго пословање ДКП; издаје канцеларијски и остали потрошни материјал по требовањима;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: завршена средња школа, положен државни
стручни испит; најмање 2 годинe радног искуства у
струци, потребне компетенције за обављање послова
радног места одређене у Обрасцу компетенција.
Место рада: Београд.

6. Радно место за обрачун
службених и селидбених путовања,
у звању референт

у Одсеку за лична примања и службена
путовања, у Одељењу финансијске
послове, у Генералном секретаријату
1 извршилац
Опис послова: Израђује обрачуне за исплату аконтација
за службена путовања запослених у Министарству, делегација, курирских путовања; врши организацију специјал-

8. Радно место благајника, у звању
референт

у Одсеку за лична примања и службена
путовања, у Одељењу финансијске
послове, у Генералном секретаријату
1 извршилац
Опис послова: Рукује готовинским динарским средствима; рукује готовинским девизним средствима; врши
исплату и наплату преко благајне на основу документације која је претходно одобрена од стране ликвидатора
и оверена од стране одговорних лица; води благајничку
документацију, стара се да свакодневно поднесе Благајнички дневник и осталу благајничку документацију
шефу Одсека на контролу и оверу; обавља и друге
послове и задатке које му одреди шеф Одсека.
Услови: завршена средња школа, положен државни
стручни испит; најмање 2 годинe радног искуства у
струци, потребне компетенције за обављање послова
радног места одређене у Обрасцу компетенција.
Место рада: Београд.

9. Радно место за административне
послове, у звању референт

у Одељењу безбедности, у Генералном
секретаријату
1 извршилац
Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма;
води регистре и евиденције; израђује програме обавеза
начелника Одељења, води евиденцију и прати њихово
извршавање; обавља све организационо-техничке и протоколарне послове у вези са активношћу и радом начелника Одељења; обавља административне послове у вези
са службеним путовањима и врши обрачун средстава
репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе, прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења; обавља и друге послове и задатке које му одреди начелник Одељења.
Услови: завршена средња школа, положен државни
стручни испит; најмање 2 годинe радног искуства у
струци; потребне компетенције за обављање послова
радног места одређене у Обрасцу компетенција.
Место рада: Београд.
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III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза
и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција
и интервју са Конкурсном 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.
У изборном поступку за сва извршилачка радна места
проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писмено).
2. 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:
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (канцеларијско пословање)
– провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантни прописи и акти из делокруга радног места
(Уредба о категоријама регистратурског материјала са
роковима чувања и Листа категорија регистратурског
материјала са роковима чувања) – провераваће се
путем симулације (писмено).

купљања, евидентирања и ажурирања података у
базама података) – провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Одлука о службеним путовањима у иностранство и
Правилник о накнади трошкова службених путовања у
иностранство) – провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у
базама података) – провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Одлука о службеним путовањима у иностранство и
Правилник о накнади трошкова службених путовања у
иностранство) – провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 8:
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (израда потврда и уверења о
којима се води службена евиденција) – провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платном промету) – провераваће се путем
симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 9:

За радно место под редним бројем 2:

Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (канцеларијско пословање)
– провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (израда потврда и уверења о
којима се води службена евиденција) – провераваће се
путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантни прописи и акти из делокруга радног места
(Уредба о канцеларијском пословању органа државне
управе) – провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантни прописи и акти из делокруга радног места
(Закон о пензијском и инвалидском осигурању) – провераваће се путем симулације (писмено).

3. Провера понашајних компетенција: За наведена
радна места провераваће се следеће понашајне компетенције: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу
и променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет, путем
психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (припрема материјала и
вођење записника на састанцима) – провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантни прописи и акти из делокруга радног места
(Закон о државним службеницима) – провераваће се
путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у
базама података) – провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место
– прописи и акти из надлежности организације органа
(Закон о спољним пословима) – провераваће се путем
симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у
базама података) – провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место –
релевантни прописи и акти из делокруга радног места
(Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања) – провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (методе и технике при-
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4. Интервју са Конкурсном 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 за конкурс: Министарство спољних послова,
Кнеза Милоша 24-26, 11000 Београд, са назнаком „За
јавни конкурс”.
V Лицa којa су задужена за давање обавештења:
Весна Верчон Ивић, тел. 011/306-8707 и Стефан Златанов, тел. 011/306-8984 од 9.00 до 13.00 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана
од дана оглашавања конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на
интернет презентацији Министарства спољних послова
или у штампаној верзији на писарници Министарства
спољних послова, Кнеза Милоша 24-26, Београд.
Образац пријаве на конкурс предаје се непосредно
на писарницу Министарства спољних послова, Кнеза
Милоша 24-26, 11000 Београд са назнаком „За јавни
конкурс”. Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,

пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносилац
пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од
три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; 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). За све кадидате
који уђу у ужи избор биће организована безбедносна
провера.
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 судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка,
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се
да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу
достављених или прибављених доказа не испуњавају
услове за запослење, писмено се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
Кандидати који желе да конкуришу на више радних
места, попуњавају пријавни образац за свако радно
место посебно.
XI Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду у трајању од
шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад под условом да тај испит положе 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 предност за заснивање радног односа.
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 пријаве на конкурс, изборни поступак ће
се спровести, почев од 27. децембра 2021. године, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона или имејл-адресе које су навели у својим
пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, Булевар Михаила
Пупина 2 (источно крило).
Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у
просторијама Министарства спољних послова, Београд,
Кнеза Милоша 24-26.
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Администрација и управа
Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу
у својим обрасцима пријаве.
XIII Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима
/ уверење о положеном правосудном испиту, уверење о
положеном стручном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган
дужан да по службеној дужности, у складу са законом,
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 којима 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).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се
прибаве његови подаци из службених евиденција.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао
министар спољних послова. Овај конкурс се објављује
на интернет презентацији (www.mfa.rs) и огласној табли Министарства спољних послова; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, 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 ЗДРАВЉА
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 радних
места у државним органима („Службени гласник РС”, бр.
2/19 и 67/21) и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 1127920/2021 од 27. августа 2021. године, Министарство
здравља оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство здравља, Београд, Немањина 22-26.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за нормативне
послове, разврстано у звању
саветник

у Групи за правне и нормативне послове
у области здравствене заштите, Сектор
за организацију здравствене службе
1 извршилац
Опис послова: Учествује и припреми нацрта закона, образложења нацрта закона и прилога уз нацрте
закона и учествује у радним групама за израду нацрта закона; прати, анализира законе, друге прописе
и упоредно правна решења од значаја за примену
нацрта закона и предлога других прописа; учествује
у изради мишљења о примени прописа из области
здравствене делатности; израђује предлоге аката о
образовању комисија и других стручних тела на нивоу
Републике, прати њихов рад и сачињава годишњи
извештај о раду ових тела; учествује у припремању
извештаја о одобреним специјализацијама и ужим
специјализацијама; учествује у изради годишњег плана рада и извештаја Групе; обавља и друге послове
по налогу руководиоца Групе.

Бесплатна публикација о запошљавању

Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајањуод најмање четири године, или специјалистичким студијама на факултету,положен државни стручни испит, најмање 3 године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза
и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и
интервју са Конкурсном 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.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво
се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна места
проверавају се:
Опште функционалне, компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије
– провераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост – провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовању
знања и вештина у основама коришћења рачунара,
основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, 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 образац ( уредно и у потпуности
попуњен у делу * Рад на рачунару), достави и тражени
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату
изврши провера наведене компетенције, ако увидом у
достављени доказ не може поптпуно 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.
IV 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:
- Посебна функционална компетенција за област рада
нормативне послове – припрему номотехничких и правно-техничких правила за израду правних аката (усаглашеност прописа и општих аката у правном систему),
провераваће се писмено путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за област рада
управно-правни послови – општи управни поступак,
провераваће се писмено путем симулације
- Посебна функционална компетенција за одређено
радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о здравственој заштити), провераваће се писмено путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата
за проверу посебних функционалних комптенција могу
се наћи на сајту Министарства здравља https://www.
zdravlje.gov.rs/tekst/346039/konkursi.php.
V Провера понашајних компетенција: Понашајне
компетенције за радно место (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и путем интервјуа базираног на
компетенцијама.

VI Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна
места: Процена мотивације за рад на радном месту у
органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом
(усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни конкурс шаље се поштом или предаје непосредно
на писарници Министарства здравља, 11000 Београд,
Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места”.
VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Аурелија Бокшан, телефон: 011/2656-330.
IX Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
X Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима и Министарства
здравља или у штампаној верзији на писарници Министарства здравља, Београд, Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у
образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају 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.
XII Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном државном стручном испиту, подносе доказ о
положеном правосудном испиту), оригинал или оверена
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно 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
државни службеник 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
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта
2017. године у основним судовима, односно општинским
управама.
XIII Рок за подношење доказа: 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 конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за
запослење, писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства здравља, Немањина 22-26, Београд.
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XIV Трајање радног односа: Радни однос се заснива
на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита за рад у државним органима
примају се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада.
Чланом 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. Кандидати са положеним државним стручним
испитом немају предност у изборном поступку у односу
на кандидате без положеног државног стручног испита.
XV 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 пријаве на конкурс, изборни поступак ће се
спровести почев од 10. јануара 2022. године, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на начин који су
навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Интервју
са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама
Министарства здравља, Београд, Немањина бр. 22-26.
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е-mail адресе или путем
телеграма), које наведу у својим обрасцима пријаве.
XVI Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима,
односно уверења о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење)
прописано је, између осталог, да је орган дужан да по
службеној дужности, у складу са законом, 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 којима 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).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се
прибаве његови подаци из службених евиденција.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар здравља. Овај конкурс објављује се на
веб-страници Министарства здравља: www.zdravlje.gov.
rs и на огласној табли, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-Управе, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Провера сваке од општих функционалних компетенција
не може трајати дуже од једног сата.

ЈАГОДИНА

Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције, искључују се из даљег изборног
поступка.

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЈАГОДИНИ
Оглашава

Информације o материјалимa за припрему кандидата
за проверу општих функционалних компетенција могу
се наћи на интернет презентацији Прекршајног суда у
Јагодини.

JАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачких
радних места
I Орган у коме се радно место попуњава: Прекршајни суд у Јагодини, Кнегиње Милице 15.
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место записничар
у звању референт

2. Провера посебних функционалних компетенција

2 извршиоца

Опис послова: обавља све записничарске послове у
предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен, води записнике, пише позиве за рочишта, доставнице, повратнице, обавља послове по диктату код
судије, води рачуна о уредности списа који морају бити
полепљени хронолошким редом, дежура са судијом по
плану дежурства, обавља и друге послове по налогу
судије и председника суда.
Услови: IV степен средње стручне спреме друштвеног, природног или техничког смера, положен испит
за дактилографа Iа или Iб класе, положен државни
стручни испит, најмање две година радног искуства у
струци и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

2. Радно место експедиција поште
у звању референт
Опис послова: прима списе, поднеске, телеграме и
остала писмена упућена суду преко поштанске службе, курира, достављача или непосредно од странака,
отвара, прегледа и разврстава писмена, одваја писмена
према хитности и материји и распоређује их, ставља
и попуњава отисак пријемног печата, врши припрему
писмена и пакета за отпрему, отпрема писмена и пакете поштанској и доставној служби, води одговарајуће
помоћне књиге (књига препорука, доставне књиге и
сл), обавља послове архивара и друге послове по налогу шефа писарнице.
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Посебне функционалне компетенције које се
проверавају за радно место записничар су:
1. Познавање прописа – Закон о државним службеницима и Судски пословник – провера ће се вршити писаним
путем – тест. Провера посебних функционалних компетенција – тест ће се састојати од по укупно 15 питања,
а кандидати одговарају заокруживањем једног одговора
из базе питања објављене на интернет презентацији
Прекршајног суда у Јагодини. Кандидат може на свако
питање дати само један одговор. Свако брисање или
исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор
ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима. Комисија ће таквог кандидата удаљити са теста.
У том случају сматра се да кандидат није положио тест.
Време израде писаног задатка не може бити дуже од
једног сата.
2. Поседовање вештине куцања провераваће се 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.
3. Административни послови – познавање канцеларијског пословања – провера ће се вршити усменим путем,
разговором са кандидатом.
4. Положен испит за дактилографа IА или Б класе –
провера ће се вршити увидом у потврду о положеном
испиту.
Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику
да предлог решења одређеног задатка који је типичан
за обављање послова радног места записничар. Време
за припрему задатка је 30 (тридесет) минута.

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

Мерила која ће бити коришћена за вредновање функционалних компетенција путем разговора са кандидатима су следећа: стручна заснованост, аналитичност,
прецизност и тачност у навођењу података и јасноћа у
изношењу личног става и мишљења.

III место рада:
- Записичар (2 извршиоца), Одељење суда у Свилајнцу,
Светог Саве 64
- Експедитор поште (1 извршилац), Одељење суда у
Ћуприји, Карађорђева бб

Посебне функционалне компетенције које се
проверавају за радно место експедитор поште су:
1. познавање Судског пословника и Закона о државним
службеницима, познавање прописа којима се уређује
употреба печата и штамбиља (провера ће се вршити
писаним путем – тест);
2. способност вођења интерних и доставних књига
(провера ће се вршити усменим путем, разговором са
кандидатом);
3. административни послови – познавање канцеларијског пословања – провера ће се вршити усменим путем,
разговором са кандидатом);
4. знања и вештине потребне за рад на пословном софтверу за управљање предметима – провера ће се вршити усменим путем, разговором са кандидатом)

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.
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 РС – провераваће се путем теста у писаној форми;
• дигитална писменост – провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о познавању рада на рачунару);
• пословна комуникација – (провера ће се вршити писаном симулацијом).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако кандидат
поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару 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), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу
приложеног доказа донети одлуку да ли може или не
може да прихвати доказ који је приложен и кандидата
ослободи тестовне провере.
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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.

Проверу посебних функционалних компетенција за
радно место експедиција поште, а које се односе на
познавање Судског пословника и Закона о државним
службеницима, познавање прописа којима се уређује
употреба печата и штамбиља вршиће се писаним путем
– тест, који ће се састојати од по укупно 15 питања, а
кандидати одговарају заокруживањем једног одговора
из базе питања објављене на интернет презентацији
Прекршајног суда у Јагодини. Кандидат може на свако
питање дати само један одговор. Свако брисање или
исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор
ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима, Комисија ће таквог кандидата удаљити са теста.
У том случају сматра се да кандидат није положио тест.
Време израде писаног задатка не може бити дуже од
једног сата, а време за припрему усменог задатка не
може бити дуже од пола сата.
Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику
да предлог решења одређеног задатка који је типичан
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Администрација и управа
за обављање послова радног места експедитор поште.
Време за припрему задатка је 30 (тридесет) минута.
Мерила која ће бити коришћена за вредновање функционалних компетенција путем разговора са кандидатима су следећа: стручна заснованост, аналитичност,
прецизност и тачност у навођењу података и јасноћа у
изношењу личног става и мишљења.
Након пријема извештаја о резултатима провере посебних функционалних компетенција, међу кандидатима
који су испунили мерила за проверу посебних функционалних компетенција, врши се провера понашајних
компетенција.
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне
компетенције (управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет)
– провераваће се од стране дипломираног психолога
писаним путем – упитником и усменим разговором са
кандидатом.
Након пријема извештаја о резултатима провере понашајних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу понашајних компетенција,
приступа се фази у којој се спроводи Интервју са комисијом.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и
прихватање вредности државних органа – провераваће
се путем интервјуа са комисијом (усмено).
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет страници Прекршајног суда у Јагодини.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се
у образац пријаве након што комисија састави списак
кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави
назначио за доставу обавештења.
VII Остали докази које прилажу кандидати који
су успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом:
- биографија са наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења којом се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решење, 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);
- 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 конкурса био у радном односу;
- оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране
Министарства унутрашњих послова Републике Србије,
не старије од 6 месеци)
- други докази о стеченим знањима и вештинама.
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.
Одредбама чланова 9 и 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 те податке прибавити сама.
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Документ о чињеницама по којима се води службена
евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење да кандидат није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Прекршајни суд у Јагодини ће прибавити доказе о
чињеницама о којима се води службена евиденција
изузев уколико наведене доказе кандидат сам достави, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву, која представља саставни део образца пријаве на конкурс за радно
место 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.
За све доказе који се прилажу у фотокопији, фотокопија
мора бити оверена код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Фотокопије докумената
које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на
српски језик и оверени од стране овлашћеног судског
тумача.
VIII Рок за подношење осталих доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на адресу: Прекршајни
суд у Јагодини, 35000 Јагодина, Кнегиње Милице 15,
са назнаком: „Јавни конкурс за попуну извршилачких
радних места“.
IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
(провере општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција, понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом) ће се
спровести у просторијама Прекршајног суда у Јагодини,
Јагодина, Кнегиње Милице 15. Кандидати ће о датуму
и времену бити обавештени на бројеве телефона или
електронске адресе које су навели у својим пријавама.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и
времену спровођења наредне фазе изборног поступка
на контакте (бројеве телефона или електорнске адресе), које наведу у својим пријавама.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
XI Трајање радног односа: Радни однос се заснива
на неодређено време.
XII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до 13 часова, секретар суда
Тања Станојевић, телефон: 035/245-254 лок 112.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријава на конкурс шаље
се на адресу: Прекршајни суд у Јагодини, 35000 Јагодина, Кнегиње Милице 15, са назнаком „Јавни конкурс
за попуну извршилачких радних места“ или непосредно предаје у седишту Прекршајни суд у Јагодини, Јагодина, Кнегиње Милице 15, писарница суда, II спрат,
канцеларија број 201.
НАПОМЕНE: Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Прекршајног суда
у Јагодини, на порталу е-Управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће
одбачене решењем конкурсне комисије. Кандидати
који су освојили један бод у провери одређене компетенције искључују се из даљег изборног поступка.
Кандидати без положеног државног стручног испита
за рад у државним органима примају се на рад под

условом да тај испит положе у року од шест месеци.
Положен државни испит није предност за заснивање
радног односа. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду
од 6 месеци. Изборни поступак ће бити спроведен без
дискриминације по основу расе, боје коже, пола, вере,
националности, етничког порекла или инвалидитета.
Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је
за све који испуњавају прописане услове. 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.

НОВИ СА Д
ПРЕКРШАЈНИ СУД
У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

21400 Бачка Паланка, Краља Петра I 18

Судијски помоћник – виши
судијски сарадник у звању
самосталног саветника
Опис послова: обрађује сложене предмете, проучава
правна питања у вези са радом судија и извештава о
стању у појединачним предметима, израђује нацрте
судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, прати и проучава праксу судова и међународних судских органа, припрема реферате о прегледаним
предметима и нацрте сентенци и мишљења судске
праксе, сачињава службене белешке, анализе и обавештења по налогу надзорног судије, припрема решења
о висини судске таксе, обавља и друге послове по налогу председника суда и судије.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама правног смера у обиму од најмање
240 ЕСПБ, одговарајућим мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама права у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на правном факултету,
положен правосудни испит и радно искуство најмање 2
године након положеног правосудног испита и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

Техничар за ИТ подршку
у звању референта
Опис послова: врши инсталацију и подешавање оперативних система, антивирусног софтвера и корисничких
софтвера на рачунарима корисника у суду; израђује
резервне копије података на рачунарима корисника у
суду; ажурира базе података са прописима на рачунарима корисника; пружа помоћ и подршку крајњим
корисницима у раду са рачунарима и у коришћењу
интернета; организује и врши спровођење едукације
запослених у суду за рад са системским пословним софтвером (Windows, MS Office, Word, Интернет....) одржава
рачунаре, софтвере и техничку документацију корисника у суду; контролише и испитује уређаје за непрекидни
извор напајања струјом; води евиденцију о рачунарској
и комуникационој опреми и софтверу у суду; врши конверзију скенираних докумената из предмета, техничку
обраду и снимање на ЦД или ДВД за потребе запослених у суду; самостално отклања мање кварове на
деловима рачунарске и комуникационе опреме; стара
се о благовременом сервисирању рачунарске и комуникационе опреме; врши замену потрошног материјала
(тонера); помаже у обављању статистичких послова,
нарочито у раду са табелама, те обавља и друге послове по налогу председника суда.
Услови: завршена средња школа у четворогодишњем
трајању, техничког, природног или друштвеног смера,
положен државни стручни испит, најмање две године
радног искуства у струци и потребне компетенције за
ово радно место.
Место рада: Бачка Паланка, Краља Петра I бр. 18.
Фазе изборног поступка: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају
опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у
којој се спроводи интервју са конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидати који испуне унапред
одређена мерила за проверу одређених компетенција у
једној фази изборног поступка могу да учествују у провери следећих компетенција у истој или наредној фази
изборног поступка.
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Администрација и управа
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 решавањем задатака практичним радом на рачунару или
увидом у доказ - сертификат о познавању рада на рачунару;
- пословна комуникација - провера ће се вршити писменом симулацијом.
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост”, ако кандидат
поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведене области на траженом нивоу (који подразумева
поседовање 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 писменост”, 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 фотокопији. Конкурсна комисија ће на
основу приложеног доказа донети одлуку о томе да ли
приложени доказ може или не може прихватити 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.
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, и то: питања из
области организације и рада државних органа, питања
из области пословне комуникације и задаци из области
дигиталне писмености.
2. 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. Посебне функционалне
компетенције односе се на општа методолошка знања
и вештине у оквиру одређене области рада, односно на
специфичне и методолошке вештине у оквиру одређеног радног места за запослене у судовима.
а) За радно место судијски помоћник:
- познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда,
- познавање прописа релевантних за судску управу.
б) За радно место техничар за ИТ подршку:
- офис пакет и интернет технологије,
- основна знања везана за функционисање хардвера.
Провера посебних функционалних компетенција
путем писаног теста за оба радна места: Писани
тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. Кандидати одговарају на питања заокруживањем
једног од понуђених одговора. Време за израду теста
је 45 (четрдесетпет) минута. Кандидат може на свако
питање дати одговор, односно заокружити само један
одговор. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат на
тесту служи недозвољеним средствима (коришћење
уџбеника, белешки, мобилних телефона, преписивање
и др.), комисија ће кандидата удаљити са теста. У таквом случају, сматраће се да кандидат није положио
тест. Сваки тачан одговор на питање доноси један бод.
Разговор са кандидатом захтева да у усменом облику
да предлог решења одређеног задатка који је типичан
за обављање послова радног места које се попуњава.
Време за припрему одговора на задатак је 15 (петнаест)
минута. Мерила која ће бити коришћена за вредновање
функционалних компетенција путем разговора са кандидатима су следећа: стручна заснованост, аналитичност, систематичност, прецизност и тачност у навођењу
података и јасноћа у изношењу личног става и мишљења.
3. Провера понашајних компетенција за оба радна места: Провера понашајних компетенција, и то:
управљање информацијама, управљање задацима и
остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, извршиће се
од стране дипломираног психолога.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за оба радна места: Процена мотивације за рад на
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радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са конкурсном Комисијом (усменим путем).
Врста радног односа: Радни однос за оба радна места заснива се на неодређено време у Прекршајном суду
у Бачкој Паланци.
Општи услови за запослење: да је учесник конкурса пунолетан грађанин Републике Србије; да учеснику
конкурса није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног 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: 08.12.2021. године
Јавни конкурс је објављен на огласној табли Прекршајног суда у Бачкој Паланци, на интернет презентацији
Прекршајног суда у Бачкој Паланци, на интернет презентацији и у периодичном издању Националне службе
за запошљавање и на порталу е-Управе. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да
тече наредног дана након дана објављивања у периодичном издању Националне службе за запошљавање
публикацији “Послови”.
Пријава на конкурс: Пријава на конкурс врши се
на обрасцу који је доступан на интернет презентацији
Прекршајног суда у Бачкој Паланци. Уредно попуњен,
одштампан и потписан образац пријаве подноси се
непосредно Прекршајном суду у Бачкој Паланци”,
Краља Петра I бр. 18, Бачка Паланка, канцеларија број
310 – секретару суда или путем поште, на наведену
адресу, са назнаком “Пријава на конкурс – не отварати“. Свака пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве на конкурс
ће о додељеној шифри бити обавештени у року од три
дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави наведен за доставу
обавештења.
Докази који се прилажу уз попуњену пријаву на
конкурс: 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 извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
– доказ о положеном правосудном испиту за радно
место под бројем 1; потврда да учеснику конкурса није
престајао радни однос у државном органу због теже
повреде радне дужности из радног односа, издата од
стране државног органа у којем је учесник конкурса
био у радном односу – оригинал уверење о томе да
учеснк конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци, издато од стране Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, не стрије од
6 (шест) месеци; Образац 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 њега.
Одредбама чл. 9 и 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. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о
положеном правосудном испиту и уверење да кандидат
није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 6
(шест) месеци. Потребно је да кандидат попуни изјаву
(образац 1 или 1а), којом се опредељује за једну од
две могућности, тј да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција или да ће кандидат то
учинити сам. Обрасци 1 и 1а могу се преузети са интернет презентације Прекршајног суда у Бачкој Паланци,
у оквиру обавештења о конкурсу. Попуњену и потписану изјаву је потребно 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 о томе 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
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ могу се приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 01.3.2017.
године у основним судовима, односно општинским
управама. Сви докази прилажу се на српском језику, односно, уколико су оригинали 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 нострификована.
Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Кандидати који су
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте које су
дали у обрасцу пријаве.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Сва обавештења о току конкурса даваће Зузана Тарноци, судија и председник Конкурсне комисије,
контакт телефон: 021/780-053, радним данима од 8 до
14 сати.
Напомене: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном
правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван. Законом о општем управном поступку („Службени
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 одлучивање о којима се води службена
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став
3 наведеног закона), да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибави сама. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве Конкурсна комисија ће одбацити решењем. Пробни рад је обавезан за
лица која први пут заснивају радни однос у државном
органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Положен државни стручни испит
није услов, нити предност за заснивање радног односа. Кандидат без положеног стручног испита прима се
на рад под условом да исти положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа. Доказ о здравственој способности доставља само кандидат који буде
изабран, и то пре заснивања радног односа. Сагласно
члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна сва радна
места и да се избор кандидата врши на основу провере
компетенција. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована одлуком председника Прекршајног суда
у Бачкој Паланци. Обавештавају се учесници конкурса
да ће се документација враћати искључиво на писани
захтев учесника. Прекршајни суд у Бачкој Паланци не
врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола,
вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отоврена
је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази и појмови који су у овоме огласу изражени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола. Јавни конкурс се објављује на
интернет страници Прекршајног суда у Бачкој Паланци,
на огласној табли Прекршајног суда у Бачкој Паланци,
на порталу е-Управе и у часопису „Послови“. Образац
пријаве на конкурс као и обрасци 1 и 1а могу се преузети са интернет странице Прекршајног суда у Бачкој
Паланци.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ПАНЧЕВО
ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ
Панчево

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање радног места
Судијски помоћник у звању
самосталног саветника
3 извршиоца

Услови: Општи услови за заснивање радног односа
државног службеника прописани су чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима: Као државни службеник
може да се запосли пунолетан држављанин Републике
Србије који има прописану стручну 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 органу због
теже повреде дужности из радног односа и није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Посебни услови: завршен правни факултет, односно стечено
високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен правосудни испит
Потребне компетенције за радно место:
- понашајне компетенције (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет);
- опште функционалне компетенције (организација
и рад државних органа републике србије, дигитална
писменост, пословна комуникација);
- посебне функционалне компетенције: (познавање
материјалних и процесних прописа релевантних за
надлежност суда; познавање прописа релевантних за
судску управу; познавање потврђених међународних
уговора и опште прихваћених правила међународног
права; поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката; поседовање знања и
вештина за израду нацрта правних схватања односно
сентенци о заузетим правним ставовима; вештине презентације, вештине управљања поступком и вештине
извештавања у предметима)
- за звање самосталног саветника – најмање две
године радног искуства у струци након положеног правосудног испита.
Положен државни испит није услов нити предност за
заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за
оне који први пут заснивају радни однос у државном
органу.
Опис послова: судијски помоћник у звању самосталног саветника - помаже судији у раду и реферисању,
проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и
припрема правне ставове за публиковање, узима на
записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве
странака, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге послове по
налогу председника суда.
Компетенције које се проверавају у изборном
поступку и начин њихове провере:
1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа Републике
Србије,
• дигитална писменост,
• пословна комуникација.
2. Посебне функционалне компетенције
Посебне функционалне компетенције у одређеној
области рада
Област рада: судска управа:
• познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда,
• познавање прописа релевантних за судску управу.
• Познавање потврђених међународних уговора и
опште прихваћених правила међународног права
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Посебне функционалне компетенције за одређено радно место:
• поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката;
• поседовање знања и вештина за израду нацрта правних схватања, односно сентенци о заузетим правним
ставовима;
• вештине презентације, вештине управљања поступком и вештине извештавања у предметима.
3. Понашајне компетенције:
• управљање информацијама,
• управљање задацима и остваривање резултата,
• оријентација ка учењу и променама,
• изградња и одржавање професионалних односа,
• савесност, посвећеност и интегритет.
Компетенције ће се у изборном поступку проверавати
по напред наведеном редоследу.
Општа функционална компетенција – „организација
и рад државних органа Републике Србије“ проверава се путем теста са питањима затвореног типа, који
кандидати решавају обележавањем једног од више
понуђених одговора; у папирној форми; у трајању од
45 минута.
Општа функционална компетенција – „дигитална
писменост“ проверава се решавањем задатака практичним радом на рачунару; у трајању од 10 минута.
Општа функционална компетенција – „пословна комуникација“ провера се писменом симулацијом; у папирној форми; у трајању од 30 минута.
Посебне функционалне компетенције проверају се
писаним (тест; заокруживањем једног од понуђених
одговора; у трајању од 30 минута) и усменим путем
(разговор са кандидатом; даје се предлог решења
одређеног задатка; у трајању од 30 минута).
За вредновање сваке утврђене посебне функционалне
компетенције путем разговора са кандидатом користи
се пет мерила: аналитичност, систематичност, прецизност и тачност у навођењу података, прикладан речник
и стил писања, јасноћа и концизност изнетог закључка.
Проверу понашајних компетенција врши дипломирани
психолог, путем интервјуа и упитника.
Рок у коме се подносе пријаве: Рок за подношење
пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана
објављивања огласа у издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Наташа Цицуљ, секретар суда, тел.
013/345-481.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на конкурс подноси се, путем поште, Основном суду у Панчеву, Војводе Радомира Путника 13-15, Панчево, са назнаком „За јавни конкурс – не отварати“.
Пријава на конкурс врши се на обрасцу који је саставни део овог огласа и може се преузети са интернет
странице Основног суда у Панчеву. Приликом предаје, пријава добија шифру под којом лице учествује
у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се
обавештавају о додељеној шифри у року од три дана
од пријема пријаве.
Кандидати попуњавају изјаву којом се опредељују за
могућност да суд по службеној дужности прибави доказе који садрже податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам. Образац ове
изјаве је саставни део овог конкурса и може се преузети са интернет странице Основног суда у Панчеву.
Докази који се прилажу уз пријаву: Уз пријаву
на конкурс учесник је дужан да достави следеће
доказе: оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену
фотокопију дипломе правног факултета, оригинал или
оверену фотокопију уверења о положеном правосудном
испиту, доказ о радном искуству, уверење издато од
стране суда да против кандидата није покренута истрага, нити подигнута оптужница, односно да се не води
кривични поступак (не старије од 6 месеци), уверење
Министарства унутрашњих послова Републике Србије
да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци). У
вези са поседовањем компетенције „дигитална писменост“ може се приложити одговарајући сертификат,
потврда или други писани доказ, па се у том случају та
компетенција не проверава у изборном поступку.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази, комисија ће одбацити.
Време и место провере компетенција кандидата биће
одређени накнадно, након истека рока за подношење
пријава на конкурс. Кандидати ће о обављању разговора са комисијом бити обавештени телефоном или на
други погодан начин.

ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ
Панчево
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање следећих радних
места:
Радно место за пријем и експедицију
поште, у звању референта
Радно место за административнотехничке послове, у звању
референта
2 извршиоца

Услови: Општи услови за заснивање радног односа
државног службеника прописани су чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима: Као државни службеник
може да се запосли пунолетан држављанин Републике
Србије који има прописану стручну 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 органу због
теже повреде дужности из радног односа и није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Посебни услови: III или IV степен средње стручне спреме,
друштвеног, природног или техничког смера; најмање
две године радног искуства у струци; познавање рада
на рачунару.
Потребне компетенције за радно место:
- понашајне компетенције (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет);
- опште функционалне компетенције (организација
и рад државних органа Републике Србије, дигитална
писменост, пословна комуникација);
- посебне функционалне компетенције (познавање
канцеларијског пословања, познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података
у базама података, израда потврда и уверења о којима
се води службена евиденција, методе вођења интерних
и доставних књига, познавање прописа релевантних за
надлежност и организацију рада суда, знања и вештине
потребне за рад на пословном софтверу за управљање
предметима, познавање прописа: Судски пословник,
Закон о општем управном поступку и Закон о државним службеницима, познавање подзаконских аката,
интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова радног места уписничара,
познавање прописа којим се уређује употреба печата и
штамбиља у државном органу).
Положен државни испит није услов нити предност за
заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за
оне који први пут заснивају радни однос у државном
органу.
Опис послова:
- радно место за пријем и експедицију поште:
врши пријем свих судских писмена и на њих ставља
пријемне штамбиље са назнаком о дану пријема и констатацијом о таксама, сређује примљену пошту и дели
одговарајућим службама, ради на експедицији судске
поште, требује марке и одговара за правилно руковање
са истима, заводи пошту кроз књигу достављача, књигу
за доставу поште у месту и предајну књигу поште код
ПТТ (књигу за обичну пошту и књигу за препоручену
пошиљку), обавља и друге послове по налогу председника, управитеља суда или шефа писарнице
- радно место за административно-техничке послове: обавља све административно-техничке
послове за већа за која годишњим распоредом послова
буде задужен, обрађује правноснажне кривичне предмете, попуњава „Кз“ лист за МУП, попуњава извештаје
о казни за послове одбране, доставља уплатнице и
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платне налоге странкама за уплату казне, трошкова
поступка и паушала, пише акта извршном одељењу за
принудну наплату казне, трошкова поступка и паушала, увођење новчаних казни, трошкова поступка и паушала у контролник прихода, увођење условних осуда у
књигу, здружује доставнице и повратнице, поднеске и
друга писмена у предмете, износи судијама предмете из
евиденције и за потпис, архивира завршене предмете,
слаже и одржава архиву и износи предмете из архиве,
доставља налоге на принудну наплату таксе, обавља
и друге послове по налогу председника суда и шефа
кривичне писарнице.
Компетенције које се проверавају у изборном
поступку и начин њихове провере:
1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа Републике
Србије,
• дигитална писменост,
• пословна комуникација.
2. Посебне функционалне компетенције
Посебне функционалне компетенције у одређеној
области рада
Област рада: административни послови:
• познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података,
• израда потврда и уверења о којима се води службена
евиденција.
Област рада: судска писарница:
• познавање прописа релевантних за надлежност и
организацију рада суда,
• знања и вештине потребне за рад на пословном софтверу за управљање предметима.
Посебне функционалне компетенције за одређено радно место
• познавање прописа: Судски пословник, Закон о
општем управном поступку и Закон о државним службеницима.
3. Понашајне компетенције:
• управљање информацијама,
• управљање задацима и остваривање резултата,
• оријентација ка учењу и променама,
• изградња и одржавање професионалних односа,
• савесност, посвећеност и интегритет.
Компетенције ће се у изборном поступку проверавати
по напред наведеном редоследу.
Општа функционална компетенција – „организација и
рад државних органа Републике Србије“ проверава се
путем теста са питањима затвореног типа, који кандидати решавају обележавањем једног од више понуђених одговора; у папирној форми; у трајању од 30 минута.
Општа функционална компетенција – „дигитална
писменост“ проверава се решавањем задатака практичним радом на рачунару; у трајању од 10 минута.
Општа функционална компетенција – „пословна комуникација“ провера се писменом симулацијом; у папирној форми; у трајању од 20 минута.
Посебне функционалне компетенције проверају се
писаним (тест; заокруживањем једног од понуђених
одговора; у трајању од 30 минута) и усменим путем
(разговор са кандидатом; даје се предлог решења
одређеног задатка; у трајању од 30 минута).
За вредновање сваке утврђене посебне функционалне
компетенције путем разговора са кандидатом користи
се пет мерила: аналитичност, систематичност, прецизност и тачност у навођењу података, прикладан речник
и стил писања, јасноћа и концизност изнетог закључка.
Проверу понашајних компетенција врши дипломирани
психолог, путем интервјуа и упитника.
Рок у коме се подносе пријаве: Рок за подношење
пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана
објављивања огласа у издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Наташа Цицуљ, секретар суда, тел.
013/345-481.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на конкурс подноси се, путем поште, Основном суду у Панчеву,
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Војводе Радомира Путника 13-15, Панчево, са назнаком
„За јавни конкурс – не отварати“.
Пријава на конкурс врши се на обрасцу који је саставни
део овог огласа и може се преузети са интернет странице Основног суда у Панчеву. Приликом предаје, пријава
добија шифру под којом лице учествује у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве.
Кандидати попуњавају изјаву којом се опредељују за
могућност да суд по службеној дужности прибави доказе који садрже податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам. Образац ове
изјаве је саставни део овог конкурса и може се преузети са интернет странице Основног суда у Панчеву.
Докази који се прилажу уз пријаву: Уз пријаву на
конкурс учесник доставља следеће доказе: оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију дипломе,
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном државном стручном испиту, уколико је положен
државни испит, доказ о радном искуству у струци, уверење издато од стране суда да против кандидата није
покренута истрага, нити подигнута оптужница, односно
да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), уверење Министарства унутрашњих послова Републике Србије да кандидат није осуђиван (не старије од
6 месеци). У вези са поседовањем компетенције „дигитална писменост“ може се приложити одговарајући
сертификат, потврда или други писани доказ, па се у
том случају та компетенција не проверава у изборном
поступку.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази, комисија ће одбацити.
Време и место провере компетенција кандидата биће
одређени накнадно, након истека рока за подношење
пријава на конкурс. Кандидати ће о обављању разговора са комисијом бити обавештени телефоном или на
други погодан начин.

ПИРОТ
ОСНОВНИ СУД У ПИРОТУ

18300 Пирот, Српских владара 124

Секретар суда, звање самостални
саветник
Опис послова: обавља сложене послове који захтевају
посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, уз самосталан рад без надзора претпостављеног и доноси одлуке у сложенијим случајевима
уз само општа усмеравања и упутства претпостављеног, помаже председнику суда у вршењу послова судске
управе, руководи канцеларијом за обављање послова
судске управе, управља људским ресурсима, даје предлог оцене запослених који су му непосредно подређени, предлаже награђивање и напредовање запослених
и у том смислу даје предлоге програма додатне обуке
и усавршавања, учествује у изради стратешког плана, израђује нацрте 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, издаје уверења о неосуђиваности лица која
нису држављани Републике Србије, стара се о набавци
инвентара и потрошног материјала за потребе суда, стара се о благовременој исплати награда и накнада судским вештацима, браниоцима по службеној дужности,
обавља послове у вези састављања статистичких и других 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 руководилаца унутрашњих јединица – служби,
обавља и друге послове по налогу председника суда.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен пра-

восудни испит и најмање две године радног искуства у
струци након положеног правосудног испита и потребне
компетенције за ово радно место.

Архивар, звање референт
Опис послова: обавља послове пријема архивираних
предмета и одлагање на одговарајућа места у судској
згради, стара се о правилном чувању и одржавању
предмета према одговарајућим прописима, по тражењу доставља надлежним службама суда архивиране
предмете ради увида и здруживања и томе слично, а
исто ради и по замолницама и тражењу других правосудсних органа и других државних органа и установа,
а по овлашћењу председника суда, судије или другог
запосленог кога за то овласти председник суда, чува и
стара се о правилном одржавању судских књига уписника, именика и др., обавља и друге послове по налогу
председника суда и секретара суда.
Услови: IV степен стручне спреме друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног
искуства; положен државни стручни испит и потребне
компетенције за ово радно место.
Врста радног односа и место рада: За сва радна
места радни однос се заснива на неодређено време у
Основном суду у Пироту, Српских владара 124.
Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Стручну оспособљеност кандидата за обављање послова на радном месту које се попуњава конкурсна комисија вреднује у изборном поступку, оцењујући испуњеност услова према тексту огласа усаглашеном са описом
радног места у Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Основном суду у Пироту.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза у
којима се проверавају: опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са
комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција: кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције: организација и рад државних органа Републике
Србије, дигитална писменост и пословна комуникација.
Компетенција „организација и рад државних органа Републике Србије” провераваће се путем теста са
питањима затвореног типа, који кандидати решавају
обележавањем једног од више понуђених одговора.
Тест ће саставити комисија методом случајног избора
из базе питања затвореног типа, која је објављена на
интернет презентацији Основног суда у Пироту. Компетенција „дигитална писменост” проверава се решавањем задатака практичним радом на рачунару. Тест
сачињава комисија методом случајног избора из базе
задатака затвореног типа. Компетенција „пословна
комуникација” провераваће се писменом симулацијом.
Симулација (студија случаја) захтева да се у писменом
облику да предлог решења оређеног задатка које је
типично за обављање послова на радном месту. Провера се обавља у папирној форми. Задатак сачињава
комисија методом случајног избора из базе питања
затвореног типа. Напомена: У погледу провере опште
функционалне компетенције „дигитална писменост”,
ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о поседовању знања и
вештина из наведених области на траженом нивоу и
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције „дигитална писменост”, неопходно је да
уз пријавни обаразац (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 доказа донети одлуку да ли може
или не може да прихвати доказ који је приложен уместо
тестовне провере, односно комисија може одлучити да
се кандидату изврши провера наведене компетенције,
ако увидом у достављени доказ не може потпуно да
оцени поседовање ове компетенције на нивоу који је
неопходан за обављање послова на радном месту. 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.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција у изборном поступку комисија врши проверу посебних функционалних компетенција и то:
1. За радно место секретар суда:
- Посебна функционална компетенција у области рада
судска управа: познавање материјалних и процесних
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Администрација и управа
прописа релевантних за надлежност суда као и познавање прописа релевантних за судску управу, провера
ће се вршити писаним путем – тест.
- Посебна функционална компетенција за радно место
секретар суда - познавање подзаконских аката, интерних 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 израду нацрта нормативних и других аката, провера ће се
вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
2. За радно место архивар:
- Посебне функционалне компетенције за радно место
архивар: познавање прописа (Судски пословник, Закон
о општем управном поступку, Закон о државним службеницима) и познавање прописа којима се уређује
поступање са архивском грађом, провера ће се вршити
писаним путем – тест.
- Посебна функционална компетенција у области рада
административни послови: познавање канцеларијског
пословања, познавање метода и техника прикупљања,
евидентирања и ажурурања података у базама података, провера ће се вршити усменим путем – разговор са
кандидатом.
- Посебна функционална компетенција у области рада
судска писарница: знања и вештине потребне за рад на
пословном софтверу за управљање предметима, провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
Провера посебних функционалних компетенција врши
се писаним тестом ради провере потребних компетенција за рад на наведеним радним местима у складу са
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Пироту и усменим
путем обављањем разговора са кандидатом. Писмени
тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. кандидати одговарају на питања заокруживањем
једног од понуђених одговора. Свако брисање или
исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним
средствима, комисија ће удаљити кандидата са теста.
У том случају сматра се да кандидат није положио тест.
Време за израду теста не може бити дуже од једног
сата. Разговор са кандидатом захтева да се у усменом
облику да предлог решења одређеног задатка који је
типичан за обављање послова на радном месту за које
је расписан конкурс. Време за припрему задатка је 30
(тридесет) минута.
3. Провера понашајних компетенција: Након провере општих и посебних функционалних компетенција
у изборном поступку провериће се и понашајне компетенције, и то: управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет.
Провера ће бити извршена од стране дипломираног
психолога путем интервјуа базираном на компетенцијама или упитника.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Након провере понашајних компетенција комисија
обавља интервју са кандидатима ради процене мотивације за рад на радном месту и прихватања вредности
државних органа.
Општи услови за рад на свим радним местима: да
је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике
Србије; да учеснику конкурса није раније 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.
Начин оглашавања и рок за подношење пријава на конкурс: Јавни конкурс оглашава се на огласној табли Основног суда у Пироту, на интернет презентацији Основног суда у Пироту, на порталу е-Управе,
интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
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 - публикација „Послови”.
Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве који
је доступан на интернет презентацији Основног суда у
Пироту.
Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве подноси се на адресу: Основни суд у Пироту, Срп-
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ских владара 124, Пирот, са назнаком „Пријава на јавни
конкурс за попуњавање извршилачког радног места –
назив радног места”, а може се предати и непосредно
на пријемном одељењу Основног суда у Пироту.
Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави
назначен за доставу обавештења.
Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са конкурсном
комисијом: биографија са потврдом о досадашњем
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија
уверење о држављанству Републике Србије; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; за радно место секретар
суда у звању самостални саветник: оригинал или оверена фотокопија уверење о положеном правосудном
испиту; потврда да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате 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, не старије од шест месеци;
Образац 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 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016) прописано је између осталог да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којим се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није
осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци.
Потребно је да кандидат попуни изјаву (образац 1 или
1а.) којом се опредељује заједну од две могућности, да
орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Обрасци
1. или 1а. могу се преузети на интернет презентацији
Основног суда у Пироту у оквиру обавештења о конкурсу. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе.
Државни службеник који се пријављује на конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених, подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
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 судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама, као поверени посао). Сви докази прилажу
се на српском језику, односно 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 нострификована. Све доказе
кандидат може доставити сам, а у циљу ефикаснијег и
бржег спровођења изборног поступка.
Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазу провере посебних функционалних
компетенција, 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 конкурсном поступку,
односно који на основу достављених или прибављених
доказа не испуњавају услове за запослење, писмено
се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се предају непосредно на напред
наведену адресу суда или се достављају путем поште
са назнаком „За јавни конкурс”.

Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће
се спровести у просторијама Основног суда у Пироту,
Српских владара 124. Кандидати ће о датуму и времену
провере бити обавештени на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве. Изборни поступак ће започети по истеку
рока за подношење пријава. Кандидати који су успешно
прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се
о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или
имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у провери једне компетенције обавештава се да је искључен
из даљег тока изборног поступка.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Ивана Мијалковић, административно-технички
секретар, контакт телефон: 010/321-585.
Напомене: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима
/ уверење о положеном правосудном испиту и уверење
да кандидат није осуђиван. Законом о општем управном
поступку („Службени 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 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 којима 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 непотпуне пријаве кмисија ће одбацити решењем. Као државни службеник 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. 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. Јавни конкурс спроводи комисија
именована одлуком председника Основног суда у Пироту. Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника. Основни суд у Пироту 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 изражени у граматичком мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на огласној табли Основног
суда у Пироту, на интернет презентацији Основног суда
у Пироту, на порталу е-Управе, интернет презентацији
и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање. Образац пријаве на конкурс за сва радна
места може се преузети на званичној интернет презентацији Основног суда у Пироту: www.pi.os.sud.rs.

ПОЖ АРEВАЦ
ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 2

Записничар у звању референта
Опис послова: обавља све дактилографске послове
у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише записнике, врши унос текстова по диктату и са диктафонских трака, врши препис текстова
и рукописа и израђује све врсте табела, у сарадњи са
корисницима услуга коригује унете податке, стара се
о савременом обликовању текста, припрема и штампа
завршене материјале и дистрибуира их корисницима
услуга, стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме и
рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води уписник за евиденцију штампаних ствари и публикација, води евиденцију о свом
раду, ради и друге послове по налогу председника суда,
судије, секретара суда и шефа дактилобироа.
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Администрација и управа / Трговина и услуге
Услови: трећи или четврти степен средње стручне
спреме друштвеног, природног или техничког смера,
најмање две године радног искуства у струци, положен испит за дактилографа Iа или Iб класе, положен
државни стручни испит и потребне компетенције за
рад за ово радно место. Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају и услове за заснивање радног односа прописане чланом 24 и 26 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) и чланом 45
став 1 Закона о државним службеницима. Као државни
службеник може да се запосли пунолетан држављанин
Републике Србије који има прописану стручну 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 органу
због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Према члану 9 став 1 и 2 Закона о државним службеницима, при запошљавању у државни орган кандидатима
су под једнаким условима доступна сва радна места, а
избор кандидата врши се на основу провере компетенција. Самим тим, као државни службеник на извршилачком радном месту у смислу поменутог члана 9 Закона
о државним службеницима може да се запосли и лице
које нема положен државни стручни испит, али које је
дужно да га сходно члану 45 став 2 Закона о државним
службеницима, државни испит положи у року утврђеном овим законом. Положен државни испит није услов,
нити предност за заснивање радног односа.
Место рада: Виши суд у Пожаревцу, Јована Шербановића 4, Пожаревац.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију: Прибављање доказа о
чињеницама које су неопходне за одлучивање: чланом
103 став 3 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 59.
став (2) овог закона). Сагласно наведеном Виши суд у
Пожаревцу ће прибавити доказе о чињеницама о којима
се води службена евиденција: уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених, осим уколико кандидат
изричито изјави да ће наведене податке прибавити сам.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Кандидати пријаву подносе на обрасцу
који се може преузети на веб-адреси: www.po.vi.sud.rs
или непосредно у просторијама Судске управе Вишег
суда у Пожаревцу, на адреси: Пожаревац, Јована Шербановића 4, а пријава садржи и податке о начину прибављања података из службених евиденција (кандидат
се опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће
то орган учинити уместо њега). Уз пријаву кандидати
подносе: оригинал или оверену фотокопију доказа о
одговарајућој стручној спреми, оригинал или оверену
фотокопију исправа којима се доказује тражено радно
искуство (потврде, решења, уговори и друга акта из
којих се види на којим пословима и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство), уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), потврду да кандидату
није престао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа коју издаје државни
орган у коме је кандидат био у радном односу (подносе
само кандидати који су били у радном односу у другом
државном органу). Потребно је да кандидати пријаву
потпишу својеручно. 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 судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао). Као доказ се
могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама (осим уверења о неосуђиваности које не може да буде старије од 6 месеци).
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. Рок за подношење пријава
на оглас са кратком биографијом и одговарајућом документацијом је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана када је јавни конкурс оглашен у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
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Кандидати пријаве на оглас подносе на адресу:
Виши суд у Пожаревцу, Јована Шербановића 2, лично
или препорученом пошиљком, са назнаком: „За конкурс за пријем на радно место записничар“. Лице које
је задужено за давање обавештења о конкурсу је Драгана Зорић, контакт телефон: 012/523-886.
Напомена: Пробни рад је обавезан за кандидата
који први пут заснива радни однос у државном органу и траје 6 месеци. Стручну оспособљеност кандидата конкурсна комисија вреднује у изборном поступку,
оцењујући испуњеност услова према тексту огласа,
усаглашеном са описом радног места у Правилнику о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
у Вишем суду у Пожаревцу. Изборни поступак спроводи
се у фазама у којима се проверавају опште и посебне
функционалне, затим понашајне компетенције и фазе у
којој се спроводи интервју.
У изборном поступку комисија ће проверити опште функционалне компетенције: организација и рад државних органа Републике Србије,
дигитална писменост, пословна комуникација. Компетенција „организација и рад државних органа
Републике Србије” биће проверена путем теста са
питањима затвореног типа, који кандидати решавају
обележавањем једног од више понуђених одговора,
док тест сачињава комисија методом случајног избора
из базе питања затвореног типа, која ће бити објављена на интернет презентацији Вишег суда у Пожаревцу.
Компетенција „дигитална писменост” биће проверена
решавањем задатака практичним радом на рачунару,
а тест сачињава комисија методом случајног избора из
базе задатака затвореног типа. Кандидати који су, у
складу са огласом о конкурсу, приложили одговарајући
сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању ове компетенције се не проверавају. Компетенција “пословна комуникација” проверава се писменом
симулацијом. Симулација (студија случаја) захтева
да се у писменом облику да предлог решења одређеног задатка које је типично за обављање послова на
радном месту. Провера се обавља у папирној форми.
Задатак сачињава Комисија методом случајног избора
из базе питања затвореног типа. Међу кандидатима
који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција у изборном поступку провериће
се и посебне функционалне компетенције у области
рада дактилобироа а сходно члану 13. Правилника о
посебним функционалним компетенцијама за запослене у судовима, јавним тужилаштвима и Државном
правобранилаштву („Сл. гласник РС” брл18/19) и то
познавање прописа релевантних за надлежност суда
и положен испит за дактилографа I класе. Након провере општих и посебних функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила привериће
се и понашајне компетенције, и то: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа и савесност,
посвећеност и интегритет. Провера ће бити извршена интервјуом базираним на компетенцијама. Након
провере понашајних компетенција Комисија обавља
усмени интервју са кандидатима ради процене мотивације за рад на радном месту и прихватања вредности
државних органа. О датуму и месту за сваку од наведених фаза поступка кандидати ће бити благовремено
обавештени, с тим да прва од предвиђених провера
(опште функционалне компетенције) неће отпочети
пре 27.12.2021. године. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази (оверене фотокопије или оригинал) конкурсна комисија ће одбацити. 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. Овај оглас објављује се на интернет
презентацији Вишег суда у Пожаревцу, на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима, на
порталу е-Управе, на огласној табли суда, интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

ШАБАЦ
МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ
АРХИВ ШАБАЦ
15000 Шабац, Војводе Мишића 18/а

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Потребни услови које кандидат мора да
испуњава: висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена или високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године по претходно важећим прописима); најмање пет година радног искуства у култури; да се против
кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га
чине недостојним за обављање дужности директора; да
је држављанин Републике Србије; општа здравствена
способност. Кандидат за директора је дужан да у оквиру
конкурсне документације поднесе следеће доказе: предлог програма рада и развоја Међуопштинског историјског
архива Шабац у наредне четири године; диплому о стеченој стручној спреми; радну књижицу, односно други
доказ о радном искуству из којег се може утврдити на
којим пословима и с којом стручном спремом је стечено
радно искуство; биографију са подацима о дасадашњем
раду и оствареним резултатима; уверење, не старије од
шест месеци, да се против кандидата не води истрага и
да против њега није подигнута оптужница за кривична
дела за која се гони по службеној дужности; уверење
да кандидат није правоснажно осуђиван; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених; фотокопију/
очитану личну карту. Докази се прилажу или у оригиналу
или копији овереној код надлежног органа.
ОСТАЛО: Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова Јавног конкурса за избор директора Међуопштинског историјског архива Шабац, достављају се на адресу: Међуопштински историјски архив Шабац, Војводе
Мишића 18/а, Шабац, са назнаком: „За Управни одбор
Међуопштинског историјског архива Шабац – конкурс за
директора”. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Управни одбор ће одбацити Закључком против кога се може изјавити жалба оснивачу у
року од три дана од дана достављања Закључка. Управни одбор установе обавиће разговор са кандидатима
који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана
од дана завршетка јавног конкурса доставити оснивачу
образложени предлог листе кандидата (у даљем тексту:
Листа). Листа ће садржати мишљење управног одбора о
стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору. Скупштина
града Шапца именује директора са Листе.

Трговина и услуге
НАТАША ИСАКОВИЋ ПР
ОБУЋАРСКА РАДЊА „СОЛО“
11000 Београд, Макензијева 72
тел. 063/256-478
e-mail: natasa.isakovic@gmail.com

Радник у производњи обуће
5 извршилаца

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме, обућари,
кожари и крзнари, текстилци, кожни галантеристи,
шивачи текстила; потребно радно искуство; посебна
знања: обука за обућара. Јављање кандидата на контакт телефон: 063/256478, Наташа Исаковић.

„ADRIACARGO“ DOO
11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 52/33
тел. 063/330-245

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Возач ЦЕ категорије
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, возачка дозвола ЦЕ
категорије. Пријаве слати у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.
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Трговина и услуге / Медицина

„АУТО-ПРОМЕТ“ ДОО

11070 Нови Београд
Ауто-пут за Загреб 5
тел. 011/3193-150, 063/256-678

Ауто-електричар – дијагностичар
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 3 године, пожељна возачка дозвола Б категорије.

Ауто-механичар

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, возачка дозвола Б категорије.

Ауто-перач
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа,
пожељна возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

„GYROS MASTER“ DOO
21000 Нови Сад
Браће Поповић 8

Продавац

10 извршилаца
УСЛОВИ: Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз,
обезбеђен смештај и исхрана. Јављање кандидата на
контакт телефон: 065/5325-230.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
„BB TRADE“
Житиште, Трг ослобођења бб
тел. 064/8402-232
e-mail: bb.hrmanager@gmail.com

Продавац

пробни рад, место рада Сомбор
УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему. Рад у сменама.
Рок за пријаву до попуне.

„CITY FLY CATERING“ DOO
11000 Београд
Перице Ивановића 7

ДДОР НОВИ САД

21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 8
тел. 066/8811-059
e-mail: drasko.jovic@ddor.co.rs

Продавац – саветник
за продају осигурања
у Лозници
2 извршиоца

Желите да радите у једној од водећих осигуравајућих
компанија у Србији, са вишедеценијском традицијом; да
будете део међународног тима, састављеног од врхунских професионалаца, који су спремни да са вама размењују знања и искуства; од компаније очекујете да
улаже у ваш професионални развој, цени и награђује добре резултате и креативност; волите динамичан
посао који сваки дан доноси нове изазове, али и задовољство када се они савладају.
Нудимо вам: посао продавца – саветника за продају
осигурања; рад у позитивној и динамичној атмосфери;
могућност да се професионално усавршавате кроз тренинге и теам буилдинг програме; услове за напредовање и развој каријере у стабилном, пословном окружењу. Ваше обавезе: прављење периодичних планова,
обављање разговора са клијентима договарање презентације производа у циљу проширења портфеља;
припремање понуде и полисе, прибављање потписа
клијента и унос полисе у систем; одржавање редовних
контаката са постојећим клијентима; вршење контроле наплате прве премије непосредно пре издавања
полисе физичким лицима и контактирање клијената у
циљу подсећања на извршавање обавеза; подношење
извештаја непосредном руководиоцу о реализацији плана продаје и наплати потраживања.
Ваш профил: имате средњу стручну спрему, без обзира на смер образовања; пожељно је да имате радног
искуства на пословима продаје животних осигурања;
активан сте корисник програмског пакета Ms Office
(Excel, Powerpoint, Outlook); мотивише вас остваривање
циљева и стално тежите да их превазиђете; волите и
интересантно вам је да упознајете нове људе јер је то
важан део вашег посла; умете активно да слушате и
лако се прилагођавате различитим типовима саговорника; посвећени сте послу, извршавању задатака према
задатим роковима.
Уколико сте заинтересовани да се придружите тиму
стручњака у области осигурања, молимо вас да посетите страницу компаније ДДОР, и у делу „Посао и каријера” аплицирате за посао „Продавац-саветник за продају
осигурања”.

АУТО-КУЋА „АЛФА“ ДОО

Сервирање хране и пића
на филмском сету

24 000 Суботица, Јована Микића 18
e-mail: sanja.andrasic@autokucaalfa.com

УСЛОВИ: I–IV степен стручне спреме, без обзира на
радно искуство, возачка дозвола Б категорије; знање
енглеског језика почетни ниво. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон 064/6583-281.
Kонкурс остаје отворен до попуне радног места.

на царинском складишту

4 извршиоца

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
„ДВЕ МАЦЕ НБГД“
11070 Нови Београд
Грамшијева 2/3
тел. 064/1586-911

Женски фризер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном
занимању. Пријаве слати у року од 60 дана од дана
објављивања огласа.

„ЛА ФАНТАНА“ ДОО
11090 Раковица, Патријарха Димитрија 12г
тел. 063/1048-817

Помоћник у испоруци
2 извршиоца

Теренски рад, помагање у достави боца са водом од
19 литара.

Бесплатна публикација о запошљавању

Магационер

УСЛОВИ: средња стручна спрема било ког образовног
профила, возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати своје биографије могу слати на горе наведену имејл-адресу. Контакт телефон: 024/555-500. Рок
за пријаву на конкурс: 15.12.2021. године.

„DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

17500 Врање, Партизански пут 87
e-mail: stefani.adriatik@abv.bg

Комерцијалиста

за рад од куће, на одређено или
неодређено време, пробни рад 1 месец
13 извршилаца
УСЛОВИ: минимум IV ниво квалификацијe; радно
искуство 3 месеца (пожељно у телефонској продаји);
познавање рада на рачунару; обавезно познавање језика (виши или конверзацијски ниво): француски, грчки,
бугарски, италијански, румунски, пољски, холандски,
мађарски и група скандинавских језика. Комуникативност и одговорност у раду. Трајање конкурса: до попуне
радног места. Кандидати могу своје радне биографије
да доставе на имејл e-mail: stefani.adriatik@abv.bg. Лице
за контакт: Стефани Лефтерова.

„АУТО Б&М“ ДОО

19000 Зајечар, Љубе Нешића 111а

Дипломирани правник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме заснивање радног
односа на неодређено време, диплома правног факултета, ЦВ, са или без радног искуства, комуникативна,
вредна и одговорна особа. Препорука: возачка дозвола категорије Б. Радно време 40 сати недељно. Пријаве слати на мејл: autobm@gmail.com или на телефон:
069/411-77-40 од 08 до 16, радним данима или лично
на горе поменутој адреси.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине

у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника са кућним
лечењем, здравственом негом и
поливалентном патронажом
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински
факултет, стручни испит, дозвола за рад – лиценца,
најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора
медицине. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију дозволе за рад – лиценце, кратку
биографију са адресом и контакт телефоном.

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти
у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника са кућним
лечењем, здравственом негом и
поливалентом патронажом

УСЛОВИ: радно искуство најмање 6 месеци у звању
медицинске сестре – техничара. Кандидати су у обавези
да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи – општи смер; фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
дозволе за рад – лиценце, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у огласним новинама „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних
информације и провере стручног знања који су важни
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде
изабран, пре закључивања уговора дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена
на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома
здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд и на
сајту Дома здравља Раковица. Пријаве слати поштом на
горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“ или лично
доставити у писарницу ДЗ Раковица.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
„ЋИРКОВИЋ ДЕНТАЛ“
12220 Велико Градиште

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, положен
стручни испит за доктора стоматологије, лиценца.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на бр. тел.
063/284-914, сваког радног дана од 08 до 20 часова.

ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ
25250 Оџаци, Мостонга 25
тел. 025/5742-554

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: завршен медицински факулте, VII/1 степен
стручне спреме. Кандидати треба да доставе следећу
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Медицина
документацију: копија о положеном стручном испиту,
дозвола за рад – лиценца, оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету, кратка биографија. Пријаве слати на Правну службу ДЗ Оџаци, Мистонга 25,
Оџаци 25250. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Рок за доношење одлуке о избору кандидата
је 30 дана.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„Др ВУКАН ЧУПИЋ“
11070 Нови Београд
Радоја Дакића 6-8
тел. 011/310-82-37

Виша медицинска сестра

у интензивној нези нивоа 2,
у Педијатријској клиници,
на одређено време до 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: висока или виша медицинска школа општег
смера, просечна оцена већа од 8, познавање рада на
рачунару, познавање једног светског језика. Кандидати уз пријаву и кратку пословну биографију подносе:
фотокопију дипломе о стеченом образовању медицинске сестре – техничара, као и сведочанства за сваку
годину школовања, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију решења о упису у Комору
медицинских сетара и техничара и лиценцу (уколико
је поседују), адекватне препоруке руководилаца одговарајуће струке. Кандидати који буду изабрани биће
распоређени у конкретне службе. Предност ће имати кандидати који имају радно искутсво у здравственим установама терцијарног нивоа дечије здравствене заштите и са оболелима од COVID-а 19. Пријаве и
доказе о испуњености услова кандидати могу предати
лично на Архиви Института или поштом на наведену
адресу са назнаком “За конкурс за медицинске сестре
– техничаре“, у року од 30 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидат који буде изабран за пријем у радни
однос пре склапања уговора о раду доставља оверену
фотокопију дипломе и сведочанстава за сваку годину
школовања, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију решења о упису
у именик у Комору медицинских сестара и техничара
Србије и лиценцу уколико је поседује, оверену фотокопију одјаве на претходно осигурање – МА образац,
фотокопију личне карте и радну књижицу уколико је
поседује (због израчунавања стажа и минулог рада)
или М4 листинг из РФ ПИО, картицу здравственог осигурања.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ
21112 Нови Сад
Хајдук Вељкова 9а
тел./факс: 021/4877-999, 4877-978

Лабораторијски техничар

у Одељењу за давалаштво крви
Службе за прикупљање крви,
тестирање, производњу продуката од
крви и дијагностичких средстава, на
одређено време до повратка на рад
одсутног запосленог због привремене
спречености за рад
Опис послова: врши припрему радног простора, прибора и материјала потребног за рад у Заводу и на терену, води рачуна о исправности опреме и апарата за
рад (дневно, недељно, месечно одржавање), а према
упутствима произвођача, учествује у вођењу прописане документације, учествује у изради периодичних
извештаја, учествује у изради документације ИМС-а,
примени исте и предлаже промене уколико постоји
потреба за изменом процеса рада, води рачуна о правилном руковању медицинским отпадом и заштити и
очувању животне средине, врши пријем добровољних
давалаца (ДДК), регистрацију и унос података у информациони систем у заводу и на терену, помаже ДДК у
попуњавању упитника у Заводу и на терену, врши
тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на терену,
одређује АБО крвногрупну припадност ДДК оријентационом методом на плочици у Заводу и на терену,
врши венепункцију даваоца крви, узима узорке крви за
имуносеролошка тестирања у Заводу и на терену, брине о ДДК за време и непосредно након давања крви у
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Заводу и на терену, учествује у збрињавању нежељених реакција код ДДК у Заводу и на терену, доставља
узорке узете крви од ДДК лабораторији за тестирање уз
спроводну листу, доставља узете јединице крви лабораторији за производњу продуката од крви, уз спроводну
листу, обавља и друге послове из делокруга рада техничара ИВ степена трансфузијског смера сходно потребама Завода.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, стручни испит,
лиценца, најмање 6 (шест) месеци радног искуства у
том звању. Потребна документација: пријава на оглас,
фотокопија дипломе/уверења о завршеној медицинској
школи лабораторијског или општег смера, фотокопија
уверења о положеном стручном испиту, фотокопија
лиценце, фотокопија извода из матичне књиге рођених,
фотокопија личне карте, кратка биографија (ЦВ), доказ
о радном искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотокопије радне књижице и др. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања јавног огласа у
огласним новинама “Послови”. Оглас ће бити објављен
и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије
и веб-сајту Завода за трансфузију крви Војводине.
Пријаве се подносе путем поште на горенаведену адресу, са назнаком “За оглас” или непосредно управи Завода за трансфузију крви Војводине, сваког радног дана
од 8 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„Др БУДИСЛАВ БАБИЋ”

26340 Бела Црква
Светозара Милетића 55
тел. 013/851-241
e-mail: sb.drbudislavbabic@open.telekom.rs

Чувар
УСЛОВИ: средње образовање. Уз пријаву са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, приложити: оверену фотокопију дипломе, уверење да кандидат није кажњаван из СУП-а, уверење да се против
кандидата не води кривични поступак из суда, доказ
да је кандидат држављанин Републике Србије, лекарско уверење о општој здравственој способности. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови”. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „Јавни огласи ____
(навести радно место за које се конкурише)“. Контакт особа: дипл. правник Гизика Недељковић, тел.
013/851-241.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
„ПОЖАРЕВАЦ“

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4

Магистар фармације

за рад у АЈ „Браничево“ у Браничеву,
на одређено време због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом
кандидат мора да испуњава и следеће услове: високо образовање стечено на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; положен стручни испит за самостално
обављање послова дипломираног фармацеута. Документација коју кандидат треба да приложи: пријава на
конкурс која обавезно садржи податке о радном месту
на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име
и презиме, адресу пребивалишта односно боравишта,
контакт телефон кандидата, адреса електронске поште
ако је кандидат поседује); кратку биографију; фотокопију дипломе или уверења о завршеној школи (оверену фотокопију); потврду о положеном стручном испиту
(оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Апотекарске установе „Пожаревац“ у просторијама
рачуноводства у Улици Моше Пијаде 4, Пожаревац,
као и на сајту Апотекарске установе Пожаревац: www.
apotekapozarevac.co.rs. Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем. 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. Особа за
контакт: Иван Лазаревић, тел. 012/523-127. Пријаву са
потребном документацијом доставити на адресу: Моше
Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ
НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави
Моравска 2

Гинеколошко-акушерска сестра,
бабица у породилишту

УНИВЕРЗИТЕТСКА
ДЕЧЈА КЛИНИКА

на одређено време ради замене одсутне
запослене која је на дужем боловању,
породиљском одсуству

11000 Београд
Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра – техничар

у операционој сали, Служба
операционог блока са стерилизацијом,
на одређено време по основу замене
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског или
општег смера; положен стручни испит, лиценца; најмање 6 месеци радног искуства на пословима медицинске сестре – техничара. Приликом пријаве на конкурс
кандидати су дужни да доставе следећа документа:
кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију лиценце, фотокопију 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 о
раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина
трајања школовања и сл.). Рок за пријаву кандидата је
8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.
Пријаве се шаљу у затвореној коверти на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем
медицинске сестре – техничара у операционој сали на
одређено време по основу замене – 1 (један) извршилац“. Приликом заснивања радног односа, кандидати
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се примају.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: средње образовање у
трајању од четири године, медицинска школа, гинеколошко-акушерска сестра бабица, стручни испит; лиценца и решење о упису у комору; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи
са просечном оценом током школовања, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту, оверену копију
лиценце и решења о упису у комору, фотокопију радне
књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију / очитану личну карту. Напомена: лекарско
уверење којим се доказује здравствена способност без
ограничења за рад на радном месту за које је расписан
оглас, дужан је да достави кандидат који буде изабран
пре пријема у радни однос. Комисија ће разматрати све
доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос
обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о изборукандидат. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује одељење за
кадровске и административне послове Опште болнице
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Медицина
Петровац на Млави. Рок за пријављивање 8 дана од
дана објављивања у службеном гласилу Националне
службе за запошљавање „Послови“. Пријаве слати у
затвореним ковертама на адресу: Општа болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави
или доставити лично у правну службу Опште болнице
Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узети у разматрање
при избору кандидата. Текст огласа се објављује и на
интернет страници Министарства здравља, огласној
табли и сајту Опште болнице Петровац на Млави.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
– ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Медицинска сестра – техничар
у кућном лечењу и нези
пробни рад 3 месеца
3 извршиоца

Опис послова: води медицинску документацију и
сачиљава извештаје о раду службе кућног лечења и
медицинске неге и у стану болесника, предузима све
неопходне мере, даје инфузионе растворе у стану,
даје интрамускуларне и интравенске ињекције у стану, ставља фиксациони завој, врши обраду декубитиса и других рана у стану, врши давање серума, врши
скидање конаца, врши катетеризацију и замену катетера, спроводи терапију са кисеоником, учествује у
здравствено-васпитном раду, ради ЕКГ снимање, фактурише пружене здравствене услуге, израђује месечне
и тромесечне извештаје, управља санитетским возилом и у вези са тим сноси сву одговорност, учествује
у палијативном збрињавању болесника, рад у Тиму за
палијативно збрињавање, пружање подршке породици
оболелог, одговорна за потрошњу и залихе лекова и
санитетског материјала, ради и друге послове из домена своје струке по налогу одговорне сестре и начелника
службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: медицинска школа, средње образовање,
општи смер; стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства медицинске сестре, познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење); положен возачки испит Б категорије.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце,
фотокопију возачке дозволе и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин
Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише.
Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома
здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли –
IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
– ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Медицинскa сестрa – техничар
у амбуланти

у Служби за ЗЗ одраслих становника,
пробни рад 3 месеца
Опис послова: води потребну евиденцију о осигураницима, здравственом стању корисника и популације,
учествује у превентивним прегледима, скрининзима и
здравствено-васпитном раду, врши примарну обраду
ране/завој и по потреби компресивни завој и тампонаду, ставља фиксациони завој и врши скидање конаца
и копчи, ЕКГ, инхалације, инфузија, врши апликовање
хуманог имуноглобулина и других лекова, инцизија,
транспортну имобилизацију, обраду опекотина, испирање уха, превијање у стану болесника, даје вакцине
у амбуланти и на терену, као и ињекције у сужби и стану болесника, прати болесника до болнице, по налогу
лекара, врши требовање и набавку ампулираних лекова и инструмената. Контролише рок трајања лекова и
санитетског материјала и контролише хладни ланац
лекова, ради са компјутерима и видео терминалима,
обавља послове на пријему пацијената, наплата партиципације у складу са прописима и слично, одговор-
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на је за правилно вођење медицинске документације,
фактурише здравствене услуге које пружа, одговорна
је за потрошњу и залихе ампулираних лекова, вакцина
и санитетског материјала, учествује у изради извештаја,
учествује у спровођењу плана здравствено-васпитног
рада, ради у тиму, врши заказивање пацијената лично и
телефоном, врши стерилизацију инструмената, обавља
дезинфекцију радног простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији, разврстава медицински отпад,
обележава и одлаже у за то предвиђене кесе, узима
брис рана, ради и остале послове из свог делокруга по
налогу одговорне сестре, за свој рад одговора одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и
начелнику службе.
УСЛОВИ: медицинска школа, општи смер; стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању медицинске сестре – техничара; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Виша медицинска сестра – техничар
у амбуланти
пробни рад 3 месеца

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене
неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и
стандардима савремене здравствене неге, о чему води
прописану медицинску документацију, спроводи план
здравствено-васпитног рада вишег и средњег медицинског кадра, сачињава план стручног усавршавања
медицинских сестара у служби, прати медицинска достигнућа и предлаже нове методе рада у здравственој
нези, израђује месечне, тромесечне, шестомесечне и
годишње извештаје за све лекаре (превентива и куратива) и завршни годишњи извештај, ради све послове
описане код медицинске сестре-техничара са средњом
спремом, стара се о правилном чувању, утрошку и
роковима важности лекова, одговорна је за потрошњу
и залихе ампулираних лекова, вакцина и санитетског
материјала, врши обуку приправника и млађих техничара, фактурише пружене здравствене услуге, ради
и остале медицинске и административне послове из
домена своје струке по налогу одговорне сестре, за свој
рад одговара одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке, општи
смер на основним студијама првог степена (струковне/
академске) по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у звању више, односно
струковне медицинске сестре; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе
о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које
се не враћају кандидатима.

Стоматолошка сестра
пробни рад 3 месеца

Опис послова: непосредно асистира доктору за време рада, стара се и одговорна је за уредност радног
места, одговорна је за потрошњу и залихе лекова и
санитетског материјала, стерилизацију инструмената,
материјала, дезинфекцију и хигијену, помаже доктору
код систематских прегледа, одлази у школе и заказује
исте, учествује у организацији и спровођењу здравствено-васпитног рада са доктором, одговорна је за
уредно вођење медицинске документације, учествује
у тимском раду са стоматологом, задужена је за све
инструменте у ординацији о којима води рачуна заједно са доктором, врши требовање потребног материјала и лекова, има обезбеђену антишок терапију, стара
се о благовременој замени мантила и осталог веша,
врши први контакт са пацијентима, врши медицинску
тријажу по реду хитности, отвара нове зубне картоне, свакодневно врши дневне евиденције и фактурисање стоматолошких здравствених услуга, учествује у
припреми извештаја о раду, одговорна је за правилно
одлагање отпада, сарађује са одговорним зубним техничарем и осталим зубним техничарима, ради и остале
послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца, за свој посао одговорна је одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и
начелнику службе.

УСЛОВИ: средња медицинска школа стоматолошког
смера; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању стоматолошка сестра – техничар; познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити
неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Зубни техничар

пробни рад 3 месеца
Опис послова: израђује, прилагођава и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу и пратећи
упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора стоматологије, о чему води прописану медицинску
документацију; припрема лабораторију за зубну технику за рад; сарађује са доктором стоматологије у изради и адаптацији протетске надокнаде; репарише протетску надокнаду, израђује све врсте зубно-техничких
помагала према стручној методологији и технологији
посла за ове врсте зубно-техничких помагала, прима
отиске од лекара и према радном налогу врши израду
фиксних и покретних протетских надокнада, израђује
све врсте ортодонтских апарата, врши потребну репаратуру протетских надокнада и ортодонтских апарата,
запослени на овим пословима посебно је одговоран за
рационално коришћење потрошног материјала према
нормативима и стандардима и за савесно и одговорно
руковање племенитим металима, обавезан је да примењује све хигијенско-техничке и заштитне мере и да
има одговоран однос према средствима за рад и према
погонској енергији (плин, струја и сл.), која представља
посебан извор опасности, дужан је да правилно поступа
са повереним средствима и материјалима у складу са
прописаним упутствима и мерама, обавља све остале
послове из домена своје струке, за свој рад одговоран
је одговорном зубном техничару, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: средња зуботехничка школа, средње образовање; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању зубног техничара; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор стоматологије
пробни рад 3 месеца

Опис послова: прима пацијенте и врши све прегледе из
области своје струке, сарађује са докторима специјалистима, лечи обољења уста и зуба, врши екстракцију
зуба, врши заустављање постекстракционих крварења
и инцизију апсцеса, пломбира зубе, врши читање Rö
филмова, заједно са медицинском сестром одговоран
је за уредно вођење медицинске документације и за
уредност свог радног места, обавезан је да рационално
троши лекове и остали потрошни материјал, спроводи
здравствено-васпитни програм, по потреби ради послове описане код доктора специјалисте за стоматолошку
протетику, обавља систематске прегледе уста и зуба
деце и омладине у ординацији и на терену са израдом
извештаја, сарађује са педијатрима, врши здравствено
васпитање деце и омладине путем разговора предавања и демонстрација, врши санацију сталних молара
пре уписа у основну школу, испуњава стручно медицински план рада, ради све остале послове из домена своје
струке, за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: високо образовање, стоматолошки факултет
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
звању доктора стоматологије; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење); по
потреби едукација из дечије превентивне стоматологије
и две године рада у струци. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити
неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез
Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити
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за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће
бити објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.
org.rs и на огласној табли - IV спрат.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима,
на одређено време по основу замене
привремено одсутног запосленог,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа, општи или
педијатријски смер, положен стручни испит, лиценца
за рад. Радно искуство 6 месеци.
Опис послова: спроводи здравствено-васпитни рад,
обавља општу и специјалну негу у рехабилитацији;
обавља послове везане за личну хигијену и исхрану
пацијената; спроводи прописану терапију и води медицинску документацију и евиденцију; стара се о благовременом присуству пацијената на терапији по утврђеном распореду; учествује у пратњи пацијената при
транспорту у другу медицинску установу или у другим
организованим одласцима пацијената; обавља и друге послове у оквиру своје струке у сменском раду и по
налогу главне сестре службе или болнице, као и начелника службе или дежурног лекара.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се
подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, извода из матичне књиге рођених, доказа о радном искуству
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.), уверења о положеном стручном испиту и
лиценце за рад. Приликом заснивања радног односа
кандидат је дужан да достави лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове на које се
прима, потврда да се против лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом достављају се на
адресу: Специјална болница за церебралну парализу и
развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од
дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 10.11.2021.
године поништава се у целости.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ
И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11030 Београда, Требевићка 16
тел. 011/3054-000

Санитарни / санитарно-еколошки
техничар – оперативно-санитарни
техничар
5 извршилаца

Опис посла: 1. спроводи мере за спречавање ширења
заразних болести, 2. спроводи мере дезинфекције,
дезинсекције и дератизације, 3. послови дезинфекције,
дезинсекције и дератизације у здравственим и другим
установама, у програмима јавног здравља, животној
средини, 4. послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља, 5. учествује
у пословима мониторинга ДДД послова и сузбијања
штетних организама у програмским активностима, 6.
ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди и
ванпривреди, 7. ДДД послови у карантинским условима
по епидемиолошким индикацијама, 8. послови на одржавању опреме, 9. послови одржавања круга и објеката
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Завода у ванредним околностима (отклањање последица елементарних непогода и у другим ванредним ситуацијама), 10. обавља послове припреме препарата,
справљање радних смеша, паковање, размеравање
и достављање препарата за обављање ДДД послова
извршиоцима на терену, 11. запослени је дужан да се
одазове на сваки позив који му је упућен преко интерне мобилне телефонске мреже у току радног времена,
а у време пасивног дежурства и ван радног времена,
односно 24 часа на дан, 12. запослени је дужан да радне задатке извршава у свему по процедурама предвиђеним системом квалитета ИСО стандарда Завода,
13. управљање моторним возилом, вожња за потребе
обављања ДДД послова, одржавање возила (чишћење
и прање) и вођење документације о исправности и
коришћењу возила.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године, медицинске струке; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању; положен курс за рад са
биоцидима и курс за рад са отровним гасовима (фумигација); дозвола за управљање моторним возилом Б
категорије.

Санитарни техничар / санитарноеколошки техничар – оперативни
техничар за стерилизацију
медицинског прибора и опреме
Опис посла: 1. организује и планира рад коморе за
стерилизацију на основу Плаве књиге и у договору са
захтевима корисника услуга, 2. учествује у спровођењу
интерне обуке и контроли знања из области рада коморе за стерилизацију, као и обуке заштите на раду и
заштите животне средине, 3. спровођење и контролисање мера заштите на раду у стерилизационом блоку
(комори и просторијама које припадају комори за стерилизацију), 4. уговара услуге стерилизације, 5. организује пријем робе на стерилизацију и вођење документације у вези са истом интерно и према корисницима
услуга, 6. организује одржавање и сервисирање коморе за стерилизацију, 7. спроводи мере за спречавање
ширења заразних болести, 8. спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације, 9. учествује у
пословима мониторинга ДДД послова и сузбијања штетних организама у програмским активностима, 10. управљање моторним возилом, вожња за потребе обављања
ДДД послова, одржавање возила (чишћење и прање)
и вођење документације о исправности и коришћењу
возила, 11. запослени је дужан да се одазове на сваки
позив који му је упућен преко интерне мобилне телефонске мреже у току радног времена, а у време пасивног дежурства и ван радног времена, односно 24 часа
на дан, 12. запослени је дужан да радне задатке извршава у свему по процедурама предвиђеним системом
квалитета ИСО стандарда Завода за биоциде и медицинску екологију, 13. дужан је да сачињава и доставља
непосредном руководиоцу недељне, месечне и кварталне планове рада и извештаје о извршеним пословима,
14. истражује тржиште и проширује број корисника
коморе, води и прати документацију у вези са радом
коморе, 15. учествује у тимском раду и обезбеђује услове и добру радну атмосферу за спровођење послова за
које је задужен, 16. учествује у пословима мониторинга и сузбијања штетних организама, 17. при обављању
послова запослени је дужан да се придржава свих прописаних процедура и упутстава за рад и заштитних мера
и да користи сва прописана заштитна средства (обућу,
одећу, рукавице, капу...) за послове које обавља ради
очувања заштите здравља и безбедности на раду.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године медицинске струке; најмање шест месеци радног
искуства на пословима санитарног техничара/санитарно
еколошког техничара; положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са отровним гасовима (фумигација).
ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси: биографија, фотокопија личне карте или извод очитане личне карте
и докази о испуњености тражених услова конкурса у
неовереним фотокопијама. Документа се неће враћати.
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 публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговоремене пријаве
се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове
огласа подлежу провери знања. 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. Податке прикупља
и податке обрађује Правна служба Завода за биоциде
и медицинску екологију. Кандидат који буде изабран
дужан је да достави доказ о здравственој способности
за рад на наведеним пословима.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР НЕГОТИН
19300 Неготин, Бадњевска 4
тел. 019/544-196

Доктор стоматологије

у Служби стоматолошке здравствене
заштите
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени 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),
као и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом
центру Неготин и то: високо образовање стечено на: а)
интегрисаним академским студијама стоматологије, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; б) основним студијама стоматологије у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; радно или волонтерско искуство у здравственој установи. Уз пријаву приложити: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту за доктора стоматологије;
оверену фотокопију лиценце за рад издату од надлежне
коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење
о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
фотокопију личне карте или очитане податке са личне
карте (уколико је чипована); извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); уверење о држављанству РС;
кандидати доказују радно искуство (укључујући стручно
оспособљавање и усавршавање односно волонтирање)
потврдом о радном стажу издатом од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
(ПИО), односно потврдом о волонтерском стажу у струци издатом од стране надлежне службе. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Служба за правне, кадровске и опште послове Здравственог центра Неготин. У
случају већег броја пријављених кандидата, може бити
обављен разговор са кандидатима из ужег избора,
ради добијања додатних информација које могу бити
битне за доношење одлуке о избору. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Здравственог
центра Неготин на адреси: www.zcnegotin.rs. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан
да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос; доказ да се против кандидата не води кривични
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага (уверење надлежног суда);
уверење да 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 доказе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. Пријаве са доказима доставити у затвореној коверти лично у Управи Здравственог
центра Неготин или поштом на адресу горе наведену
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у
радни однос - доктор стоматологије”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати. По завршеном конкурсу кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације. За ближе
информације можете се обратити путем телефона.

Виши радиолошки техничар у
дијагностици
у Одељењу за радиолошку и
ултразвучну дијагностику

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа: општи
услови за заснивање радног односа утврђени 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), као и посебни услови
утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру Неготин и то: високо/више образовање здравствене струке из области
радиологије стечено на: а) струковим студијама првог
степена (основне струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године; б)
основним студијама у трајању од најмање две године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; најмање шест месеци радног
или волонтерског искуства у наведеном звању у здравственој установи. Као доказе о испуњености услова
уз пријаву приложити: кратку биографију са адресом,
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контакт телефоном и имејл-адресом; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад
издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног
односа) или решење о упису у комору (ако кандидат
није у радном односу); фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је чипована);
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
уверење о држављанству РС; кандидати доказују радно
искуство потврдом о радном односу, уверењем, фотокопијом радне књижице и сл., односно потврдом о волонтерском стажу у струци издатом од стране надлежне
службе. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Служба за правне, кадровске и опште послове Здравственог центра Неготин. У случају већег броја пријављених
кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијања додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о
избору. Коначни резултати конкурса биће објављени
на сајту Здравственог центра Неготин на адреси: www.
zcnegotin.rs. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос; доказ да се против кандидата
не води кривични поступак, да оптужница није ступила
на правну снагу и да није покренута истрага (уверење
надлежног суда); уверење да 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. Пријаве са доказима доставити у затвореној коверти лично
у Управи Здравственог центра Неготин или поштом на
горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос – виши радиолошки техничар”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. По завршеном конкурсу кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. За ближе информације можете се обратити се
путем телефона.

Начелник Техничке службе

дипломирани инжењер машинске
или електротехничке струке
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа: општи
услови за заснивање радног односа утврђени 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), као и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру Неготин и то:
високо образовање стечено на а) мастер академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; б) основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; пожељно је да кандидат има радно искуство. Као доказе о испуњености услова уз пријаву приложити: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом; оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању одговарајућег профила;
фотокопију личне карте или очитане податке са личне
карте (уколико је чипована); извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); уверење о држављанству
РС; кандидати доказују радно искуство потврдом, уверењем, фотокопијом радне књижице и сл. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Служба за правне, кадровске и опште послове Здравственог центра Неготин. У
случају већег броја пријављених кандидата, може бити
обављен разговор са кандидатима из ужег избора,
ради добијања додатних информација које могу бити
битне за доношење одлуке о избору. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Здравственог
центра Неготин на адреси: www.zcnegotin.rs. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан
да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос; доказ да се против кандидата не води кривични
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага (уверење надлежног суда);
уверење да 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
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засновати радни однос. Пријаве са доказима доставити у затвореној коверти лично у Управи Здравственог
центра Неготин или поштом на адресу, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос - дипломирани инжењер”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати. По завршеном конкурсу кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. За ближе информације можете се
обратити се путем телефона.

Дипломирани правник

у Служби за правне, кадровске
и опште послове
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа: општи
услови за заснивање радног односа утврђени 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), као и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру Неготин и то:
високо образовање - дипломирани правник, стечено на:
а) основним академским студијама, односно специјалистичким струковним студијама, у обиму од најмање 24 0
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; б) основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; познавање рада на рачунару; потребно је да кандидат има радно искуство најмање 5 година
у струци и положен правосудни или државни испит.
Као доказе о испуњености услова, уз пријаву приложити: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом; оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању одговарајућег профила;
фотокопију личне карте или очитане податке са личне
карте (уколико је чипована); извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); уверење о држављанству
РС; кандидати доказују радно искуство потврдом, уверењем, фотокопијом радне књижице и сл. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Служба за правне, кадровске и опште послове Здравственог центра Неготин. У
случају већег броја пријављених кандидата, може бити
обављен разговор са кандидатима из ужег избора,
ради добијања додатних информација које могу бити
битне за доношење одлуке о избору. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Здравственог
центра Неготин на адреси: www.zcnegotin.rs. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан
да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос; доказ да се против кандидата не води кривични
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага (уверење надлежног суда);
уверење да 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. Пријаве са доказима доставити у затвореној коверти лично у Управи Здравственог
центра Неготин или поштом на адресу, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос - дипломирани правник”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати. По завршеном конкурсу кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. За ближе информације можете се
обратити путем телефона.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: средња медицинска школа лабораторијски
смер (IV степен стручне спреме), положен стручни
испит. Кандидат мора да испуњава психофизичку и
здравствену способност за рад под посебним условима
рада и сменски рад. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом и са тачно
наведеним радним местом за које кандидат конкурише,
извод из матичне књиге рођених и извод из матичне
књиге венчаних (ако је извршена промена презимена),
диплому о завршеној школи наведеној у условима за
заснивање радног односа и сва четири сведочанства,
потврду о положеном стручном испиту, потврду из ПИО
фонда о радном стажу, извод са евиденције Националне службе за запошљавање, решење или лиценца. Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,

као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Опште болнице Параћин или послати на адресу: Општа болница
Параћин, Мајора Марка 12, 35250 Параћин, у затвореној
коверти са назнаком „Пријава на оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење као доказ о здравственој способности за рад приликом заснивања радног односа.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства здравља. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом,
неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата
документа се неће враћати кандидатима. За све информације можете се обратити на телефон: 035/8155-101.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Струковни – виши медицински
техничар општег смера

више или високо образовање, за
потребе Ургентног центра, на одређено
време до повратка запосленог са дужег
одсуства, пробн 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 Универзитетском клиничком центру
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; 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); кратку биографију 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
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага (уверење надлежног суда);
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој установи
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске
станице); дозволу за рад – лиценцу коју је издала
надлежна комора или решење о упису у комору за радно место. 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 кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски
клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „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 изабрани могу захтевати
повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт:
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној
коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког
центра Крагујевац или путем поште на адресу: Универзитетски клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30,
34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно
место конкурише „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за радно место ____ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)”.

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ
МЕДИЦИНУ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Слобода бб.
тел. 034/6312-306

Доктор медицине специјалиста
педијатрије

у Служби за хитну медицинску помоћ
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени 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) и посебни услови
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и
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систематизацији послова у Заводу. Посебни услови:
VII/2 степен стручне спреме, специјалистички испит,
положен стручни испит, лиценца, најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине. Опис послова: Послови доктора медицине у
хитној медицинској помоћи у складу са Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији послова
у Заводу. Заинтересовани кандидати подносе следећа
документа у оригиналу или овереној копији: диплому
медицинског факултета; уверење о положеном специјалистичком испиту за радно место лекара специјалисте;
уверење о положеном стручном испиту; лиценцу или
решење о упису у Лекарску комору Србије; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до
промене презимена кандидата); уверење Републичког
фонда за пензијско и инвалидско осигурање или други
доказ о радном искуству; доказ да се против кандидата
не води кривични поступак, да оптужница није ступила
на правну снагу и да није покренута истрага (уверење
надлежног суда), не старије од 6 месеци; уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске станице),
не старије од 6 месеци; докази о додатном стручном
образовању или оспособљености (уколико их кандидат
поседује); кратку биографију, са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Приликом заснивања радног
односа канадидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним
ризиком према Акту о процени ризика. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Завод за ургентну медицину
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен
и на интернет презентацији Министарства здравља РС
и интернет презентацији Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који
се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Контакт телефон:
034/6312-306. Пријаве се подносе лично или путем
поште у затвореној коверти (препоручено) на адресу:
Завод за ургентну медицину Крагујевац, Улица слобода
бб, 34000 Крагујевац, са назнаком „Пријава на оглас за
пријем у радни однос – радно место доктор медицине
специјалиста педијатрије у Служби хитне медицинске
помоћи.

Медицинска сестра – техничар
на терену

у Служби хитне медицинске помоћи
2 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24 /05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17) и
посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у Заводу.
Посебни услови: IV/VI степен стручне спреме, средња
медицинска школа и положен стручни испит. Опис
послова: послови медицинске сестре - техничара на
терену у Служби хитне медицинске помоћи у складу
са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу. Заинтересовани кандидати
подносе следећа документа у оригиналу или овереној
копији: диплома средње медицинске школе (IV/VI степен); уверење о положеном стручном испиту; лиценцу
или решење о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; уверење о држављанству РС; извод из
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена кандидата);
уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање или други доказ о минимум годину дана
радног искуства на пословима из делатности Завода;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да
није покренута истрага (уверење надлежног суда), не
старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад
у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице), не старије од
6 месеци; докази о додатном стручном образовању
или оспособљености (уколико их кандидат поседује);
кратка биографија, са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом. Приликом заснивања радног односа
канадидат је дужан да достави лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за заснивање радног
односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика. Пријавом на оглас кандидат
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даје своју сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за ургентну медицину Крагујевац. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет
презентацији Министарства здравља РС и интернет презентацији Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Кандидати који се јаве на оглас,
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему. По
завршетку конкурса предата документа се неће враћати
кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве
се подносе лично или путем поште у затвореној коверти
(препоручено) на адресу: Завод за ургентну медицину
Крагујевац, Слобода бб, 34000 Крагујевац, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос – радно
место медицинска сестра – техничар“.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине специјалиста

на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти у Одељењу
неонатологије Службе за гинекологију
и акушерство са неонатологијом,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, положен специјалистички испит из педијатрије, VII/2 степен, стручни испит,
лиценца, специјалистички испит, најмање три године
и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

2. Доктор медицине

за рад у Одељењу неонатологије
Службе за гинекологију и акушерство са
неонатологијом, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни
испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства
у звању доктора медицине.

3. Медицинска сестра – техничар на
осталим болничким одељењима

ничке или машинске струке VII/1 степен стручне спреме, знање рада на рачунару.- положен одговарајући
стручни испит из области рада, у складу са законом.

6. Администратор информационих
система и технологија

за рад у Кабинету за информатику при
Заједничким немедицинским пословима,
на одређено време на 6 месеци због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,
електротехничке или информатичке струке, на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, електротехничке или информатичке струке, VII/1 степен стручне спреме.
Кандидати за радно место 1 подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, 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, доказ о
радном искуству.
Кандидати за радна места од 2, 3 и 4: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на
девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа.
Кандидати за радно место 5: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (у складу са законом) 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), доказ односно изјаву о познавању
рада на рачунару.

за рад у Првом одељењу – хируршка
инфекција и колоректална хирургија у
Служби за хирургију, на одређено време
на 3 месеца због повећаног обима посла
2 извршиоца

Кандидати за радно место 6: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, 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).

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

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави
наведена документа у остављеном року, са њим се неће
закључити 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.

4. Лабораторијски техничар у
дијагностици

у Одељењу биохемије и имунохемије у
Служби лабораторијске дијагностике
при Заједничким медицинским
пословима, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа смер за лабораторијског техничара, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању

5. Инжењер инвестиционог и
техничког одржавања и одржавања
уређаја и опреме
за рад у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове Службе за
техничке, помоћне и друге сличне
послове, на одређено време на три
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: 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;
грађевинске, електротехничке или машинске струке, на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године грађевинске, електротех-

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

18400 Прокупље, Ћирила и Методија 2
Оглас објављен 01.12.2021. године, у публикацији
„Послови“ за радна места доктора медицине поништавају се у целости.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Здравство и социјална заштита

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ
И УСВОЈЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац
Чика Матина 5
тел. 034/355-450, 355-449

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На основу чл. 133 ст. 1 Закона о социјалној
заштити („Сл. гл. РС” бр. 24/2011), за директора центра
за породични смештај и усвојење који је основала Република Србија, може бити именовано лице које испуњава следеће услове: да има држављанство Републике
Србије, да је стекло високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године и одговарајући академски односно
стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких,
економских или медицинских наука, да има најмање
5 година радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави следећа документа: биографију, оверену фотокопију дипломе, програм рада установе за мандатни период за који се врши
избор, уверење о радном стажу у струци, уверење о
држављанству и уверење суда да лице није под истрагом и да није кривично гоњено. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса подносе се у року од
8 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор и именовање
директора“.

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА
ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ
„Др НИКОЛА ШУМЕНКОВИЋ“
СТАМНИЦА
12300 Петровац на Млави

Доктор медицине

на одређено време, ради замене
запосленог на одсуству са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити лица која испуњавају следеће услове, да су држављани Републике
Србије; да су стекли високо образовање: 1) на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 2) на основним академским студијама у трајању
од најмање пет година – по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
знање рада на рачунару; стручни испит, лиценца у
складу са прописима којима се уређује област послова здравствених радника; најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави следећу персоналну документацију: биографију; оверену фотокопију
дипломе; уверење о радном искуству у струци; уверење
о држављанству – оригинал; извод из матичне књиге
рођених – оригинал; уверење суда да лице није под
истрагом и да се против истог не води поступак; уверење МУП-а о неосуђиваности; доказ о лиценци, оверена фотокопија. Пријаве са доказима о испуњавању
услова подносе се у року од 15 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА

11000 Београд
Марије Бурсаћ 49

18320 Димитровград
Иве Андрића 38
тел. 010/361-793

на одређено време
2 извршиоца

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На основу члана 133 став 1 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), за
директора дома за смештај корисника, који је основала Република Србија може бити именовано лице које
је држављанин Републике Србије; лице које је стекло
високо образовање на студијама другог степена (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
утврђен у области правних, психолошких, педагошких
и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или
медицинских наука; да има најмање 5 година радног
искуства у струци; да није осуђивано за кривично дело
које га чини неподобним за обављање дужности директора; лице против којег се не води истрага за кривично
дело, које се гони по службеној дужности. Кандидат уз
пријаву треба да достави: биографију, програм рада за
мандатни период, диплому о стеченој стручној спреми
– у оригиналу или оверену фотокопију, уверење о радном искуству у струци, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да није осуђиван и да није под истрагом за горе наведена дела. Рок
за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати.

ДОМ ЗА СТАРЕ ОСОБЕ „ЛУГ“
Младеновац
Ковачевац, Брестовачка 29
тел. 060/3034-115
e-mail: centarlug@yahoo.com

Неговатељ/неговатељица
УСЛОВИ: основно образовање; за посао могу да конкуришу особе са инвалидитетом; без обзира на радно искуство. Рад у сменама. Пријава на конкурс путем
телефона: 060/3034-115 или лично. Рок за пријаву на
конкурс је до попуне места.

Бесплатна публикација о запошљавању

Неговатељица

УСЛОВИ: I–III степен стручне спреме, без обзира на
радно искуство. Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на контакт телефон: 011/2462-210. Рок за пријаву
на конкурс је 31.12.2021. године.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ
ОДРАСЛИХ ЛИЦА
КУЛИНА
18214 Кулина

Дефектолог

на одређено време до повратка одсутне
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области специјалне
едукације и рехабилитације: дипл. дефектолог; мастер дефектолог; спец. струк. дефектолог; лиценца
за обављање послова у складу са законом којим се
уређује социјална заштита и прописима донетим на
основу закона; знање рада на рачунару (Windows,
Word, Excel); најмање једна година радног искуства у
струци, у складу са прописима којима се уређује област
социјалне заштите; рад у установама социјалне заштите
за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним тешкоћама у функционисању, са телесним
тешкоћама у функционисању.
ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; општа
здравствена способност; да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; познавање прописа који регулишу област јавних служби,
буџетског система (индиректних буџетских корисника);
поседовање организационих способности, вештине
аналитичког резоновања и логичког закључивања. Уз
пријаву на оглас кандидат подноси: доказ о стеченом
образовању (диплома/уверење, оверену фотокопију);

доказ о радном искуству са навођењем послова које је
кандидат обављао; извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); очитану личну карту;
уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван
за кривично дело. Рок за пријаву на оглас је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас
за дефектолога”.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПЕЋИНЦИ
22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/2436-028, 022/2435-24 0

Дефектолог

са 50% радног времена, на одређено
време од годину дана, у Дневном
боравку за децу и младе са тешкоћама у
развоју - Суботиште
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године – дипломирани дефектолог,
и потребне компетенције за ово радно место. Општи
услови за рад на свим радним местима: да је учесник
конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да
учеснику конкурса није раније 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. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса
у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање – публикација „Послови”. Пријава на конкурс врши се писменим путем у слободаној форми на
пријемном шалтеру Центра за социјални рад Пећинци у
Пећинцима, Слободана Бајића 5, са назнаком „Пријава
на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног
места – дефектолог, звање: дипломирани дефектолог
на 50% радног времена. Докази које прилажу кандидати: биографија са наводима о досадашњем радном
искуству; уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених; диплома којом се
потврђује стручна спрема; исправе којима се доказује
радно искуство у струци (потврде, решења, уговори и
други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); други докази о стеченим знањима и вештинама. 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 судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао). Сви докази
прилажу се на српском језику, односно 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 нострификована. Докази се
достављају на наведену адресу суда са назнаком „За
јавни конкурс”. Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће
се спровести у просторијама Центра за социјални рад
Пећинци у Пећинцима, Слободана Бајића 5. Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у
својим обрасцима пријаве. Изборни поступак ће започети по истеку рока за подношење пријава. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Јовичић,
Директор Центра за социјални рад Пећинци у Пећинцима, дипломирани социјални радник, контакт телефон:
022/2436-028, 022/2435-240. Овај оглас објављује се
на на порталу е-Управе и на интернет презентацији
и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.

Посао се не чека,
посао се тражи
08.12.2021. | Број 963 |
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Пољопривреда / Индустрија и грађевинарство / Култура и информисање

Пољопривреда
ИНСТИТУТ ЗА ПОВРТАРСТВО
11420 Смедеревска Паланка
Карађорђева 71
тел. 064/8834-430
e-mail: komercijala@institut-palanka.rs

Комерцијалиста

на одређено време, од 15.12.2021. до
01.05.2022. године, флексибилно радно
време, Нови Сад, Чачак и Ниш
3 извршиоца
Опис посла: Сервисирање постојеће мреже купаца
семена поврћа на унапред одређеној територији и
ширење дистрибутивне мреже. Континуирано препознавање, адекватно и промптно реаговање на потребе продаваца семенске робе, у складу са условима
продаје које дефинише менаџмент Института. Непосредним теренским обиласком комерцијалиста реализује продају и наплату семена поврћа. Непосредним
теренским обиласком комерцијалиста такође врши
испитивање и анализу тржишта, осталих учесника на
тржишту, врши промоцију наших производа, проналази могућности за ширење продајне мреже Института,
континуирано обавештава и комуницира са комерцијалном службом у седишту Института, врши анализу продајних резултата и формирање извештаја о
продаји и наплати, свакодневно извештавање комерцијалне службе у седишту Института о предузетим
активностима.
УСЛОВИ: висока стручна спрема пољопривреда или
економија, возачка дозвола Б категорије (искуство),
пожељно искуство у продаји, рачунарска писменост
(MS Office), познавање пословне документације, поседовање сопственог возила.

Индустрија и грађевинарство
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
„БЕОГРАД“
11030 Београд
Ратка Ресановића 1
тел. 011/2363-081
e-mail: vgu.beograd@gmail.com

Армирач

“KOPEX MIN-LIV” DOO NIŠ
18000 Ниш

Нови Београд, Милутина Миланковића 1
тел. 065/2377-535
е-mail: nikola@energorazvoj.rs

Радник на одржавању постројења у
ливници

Хидрауличар/механичар

место рада Врчин, пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно радно искуство у траженом занимању; возачка дозвола Б
категорије. Обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до
попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве
да доставе путем мејла или да се јаве на контакт телефон послодавца. Особа за контакт: Петроније Миленковић.

„ЕЛЕКТРОМОНТАЖА” ДОО

Стручни сарадник за припрему
понуда
УСЛОВИ: VI/VII степен стручне спреме; познавање
законске регулативе из области јавних набавки у
Србији; радно искуство на пословима припреме понуда у поступцима јавних набавки у Србији минимум 3
године; пожељно искуство на припреми понуда према
процедурама међународних финансијских институција;
средњи ниво познавања енглеског језика и рада у MS
Office пакету; организованост, комуникативност, систематичност, тимска оријентисаност. Опис послова: припрема и комплетирање опште документације у поступцима јавних набавки у складу са Законом о јавним
набавкама Републике Србије; свакодневно праћење
јавних позива кроз Портал јавних набавки; ажурно
комплетирање документације и података у електронске базе података; сарадња са осталим члановима тима
ради остварења дефинисаних циљева и извештавање
непосредног руководиоца. Нудимо рад у динамичном и
професионалном окружењу, менторску подршку и рад
са искусним колегама, развој и напредовање у послу
у складу са личним залагањем. Уколико сматрате да
испуњавате наведене захтеве и желите да постанете
део нашег тима пошаљите вашу пријаву (ЦВ и пропратно писмо), електронским путем. Више информација о
компанији можете добити на: www.elektromontaza.rs.
Контактирани ће бити само кандидати који уђу у ужи
избор.

Инжењер продаје у
електроенергетици

место рада: Београд или Краљево

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 24/6

ПК грађевински радник
10 извршилаца

Грађевински бравар
5 извршилаца

Молер

5 извршилаца

Столар

5 извршилаца
5 извршилаца
5 извршилаца

Зидар-фасадер
5 извршилаца

УСЛОВИ: 1. да је лице држављанин Републике Србије,
2. да поседује доказ о стеченој квалификацији у струци,
3. минимум годину дана искуства у струци, 4. позитиван резултат безбедносне провере. На разговор понети
диплому и личну карту.
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Бравар у ливници
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме машинске
струке: бравар, машинбравар; пожељно радно искуство
на пословима одржавања машинских постројења.

Култура и информисање

Тесар

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме: електричар.

место рада: Београд или Краљево

Заваривач

Електроинсталатер

на одређено време

ОСТАЛО: Телефон за контакт: 063/108-47-71, e-mail:
milos.arsic@kopexmin.rs. Рок за пријаву: 31.12.2021.
године.

36000 Краљево, Аеродромска 7
www.elektromontaza.rs

УСЛОВИ: VII/VI степен стручне спреме – смер енергетика; минимум 3 година радног искуства у електроенергетици или аутоматизацији, виши ниво познавања
енглеског језика и рада у MS Office пакету; организованост, комуникативност, систематичност, тимска оријентисаност. Опис послова: креирање понуда у области
електроенергетике и обједињавање комплетне понуде
по систему „кључ у руке”, а према захтевима клијената, анализа понуда и уговарање са клијентима, свакодневни контакт са клијентима, по потреби теренски,
уз сагледавање могућности продаје услуга на тржишту
(комуникација/преговарање), сарадња са осталим
члановима тима и извештавање непосредног руководиоца. Нудимо рад у динамичном и професионалном
окружењу, разноврсне, изазовне и одговорне задатке,
менторску подршку и рад са искусним колегама, развој
и напредовање у послу. Уколико сматрате да испуњавате наведене захтеве и желите да постанете део нашег
тима пошаљите Вашу пријаву (ЦВ и пропратно писмо),
електронским путем. Више информација о компанији
можете добити на: www.elektromontaza.rs. Контактирани ће бити само кандидати који уђу у ужи избор.

5 извршилаца
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„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ ДОО БЕОГРАД

АБР ДОО
Грађевински инжењер – пројектант
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
грађевински инжењер; радно искуство: две године у
струци; возачка дозвола Б категорије; познавање Auto
Cad, Windows, Excel. Заинтересовани кандидати пријаве
шаљу на имејл-адресу: info@abr.co.rs. Рок за пријаву:
31.12.2021. године.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

22300 Стара Пазова, Словенски трг бб.
тел. 022/310-440

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске
студије – мастер, специјалистичке академске студије)
у области друштвених наука, односно VII/1 степен
стручне спреме и најмање пет година радног искуства
у култури. Уз пријаву на конкурс кандидат обавезно
прилаже: радну биографију; оверен препис – фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о
држављанству РС (не старије од 6 месеци); уверење
да се против њега не води кривични поступак; извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; доказ о радном искуству из области културе;
програм рада и развоја Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић” Стара Пазова за мандатни период од
четири године. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања (датум објаве 11.12.2021. године у дневном листу „Данас“ и недељнику „Хлас луду“).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
достављају се на адресу: Народна библиотека „Доситеј
Обрадовић“, 22300 Стара Пазова, Словенски трг бб., са
назнаком „За јавни конкурс за избор директора“.

ДОМ КУЛТУРЕ ПРЊАВОР
15306 Прњавор, Карађорђева 2

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема (одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена или високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године по претходно важећим прописима); најмање пет година радног искуства у култури;
да се против кандидата не води истрага и да није
подигнута оптужница за кривична дела за која се гони
по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора; да је држављанин Републике Србије;
општа здравствена способност. Кандидат за директора
је дужан да у оквиру конкурсне документације поднесе
следеће доказе: предлог програма рада и развоја Дома
културе „Прњавор” у наредне четири године; диплому
о стеченој стручној спреми; радну књижицу, односно
други доказ о радном искуству из којег се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом
је стечено радно искуство; биографију са подацима
о дасадашњем раду и оствареним резултатима; уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута
оптужница за кривична дела за која се гони службеној дужности; уверење да кандидат није правоснажно
осуђиван; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; фотокопију/очитану лична карта. Докази
се прилажу или у оригиналу или копији овереној код
надлежног органа.
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Култура и информисање / Наука и образовање
ОСТАЛО: Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова јавног конкурса достављају се на адресу: Дом културе Прњавор, Прњавор, Карађорђева 2, са назнаком
„За Управни одбор Дома културе Прњавор – конкурс за
директора“. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Управни одбор ће одбацити Закључком против кога се може изјавити жалба оснивачу у
року од три дана од дана достављања Закључка. Управни одбор установе обавиће разговор са кандидатима
који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана
од дана завршетка јавног конкурса доставити оснивачу образложени предлог листе кандидата (у даљем
тексту: Листа). Листа ће садржати мишљење Управног
одбора о стручним и организационим способностима
сваког кандидата и записник о обављеном разговору.
Скупштина града Шапца именује директора са Листе.

општа здравствена способност. Кандидат за директора
је дужан да у оквиру конкурсне документације поднесе следеће доказе: предлог програма рада и развоја
Шабачког позоришта у наредне четири године; диплому о стеченој стручној спреми; радну књижицу, односно
други доказ о радном искуству из којег се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом
је стечено радно искуство; биографију са подацима о
дасадашњем раду и оствареним резултатима; уверење,
не старије од шест месеци, да се против кандидата не
води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној
дужности; уверење да кандидат није правоснажно
осуђиван; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; фотокопију/очитану личну карту. Докази
се прилажу или у оригиналу или копији овереној код
надлежног органа.

НАРОДНИ МУЗЕЈ У ШАПЦУ

ОСТАЛО: Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања. Пријаве са доказима о испуњености
услова Јавног конкурса за избор директора Шабачког
позоришта, достављају се на адресу: Шабачко позориште, Карађорђева 22, са назнаком „За Управни одбор
Шабачког позоришта – конкурс за директора”. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор ће одбацити Закључком против кога се
може изјавити жалба оснивачу у року од три дана од
дана достављања Закључка. Управни одбор установе обавиће разговор са кандидатима који испуњавају
услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставити оснивачу образложени предлог листе кандидата (у даљем тексту: Листа).
Листа ће садржати мишљење управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата
и записник о обављеном разговору. Скупштина града
Шапца именује директора са Листе.

15000 Шабац
Масарикова 13

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема (одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена или високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године по претходно важећим прописима); најмање пет година радног искуства у култури; да се против кандидата не води истрага и да није
подигнута оптужница за кривична дела за која се гони
по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање
дужности директора; да је држављанин Републике
Србије; општа здравствена способност. Кандидат за
директора је дужан да у оквиру конкурсне документације поднесе следеће доказе: предлог програма рада
и развоја Народног музеја у Шапцу у наредне четири
године; диплому о стеченој стручној спреми; радну
књижицу, односно други доказ о радном искуству из
којег се може утврдити на којим пословима и с којом
стручном спремом је стечено радно искуство; биографију са подацима о досадашњем раду и оствареним
резултатима; уверење, не старије од шест месеци, да
се против кандидата не води истрага и да против њега
није подигнута оптужница за кривична дела за која
се гони по службеној дужности; уверење да кандидат
није правоснажно осуђиван; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених; фотокопију/очитану личну
карту. Докази се прилажу у оригиналу или копији овереној код надлежног органа.
ОСТАЛО: Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања. Пријаве са доказима о испуњености
услова Јавног конкурса за избор директора Народног музеја у Шапцу, достављају се на адресу: Народни музеј у Шапцу, Масарикова 13, са назнаком „За
Управни одбор Народног музеја у Шапцу – конкурс
за директора“. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор ће одбацити
Закључком против кога се може изјавити жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања Закључка. Управни одбор установе обавиће разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року
од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставити оснивачу образложени предлог листе кандидата
(у даљем тексту: Листа). Листа ће садржати мишљење
управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном
разговору. Скупштина града Шапца именује директора
са Листе.

ШАБАЧКО ПОЗОРИШТЕ
15000 Шабац
Карађорђева 22

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема (одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена или високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године по претходно важећим прописима); најмање пет година радног искуства у култури; да се против кандидата не води истрага и да није
подигнута оптужница за кривична дела за која се гони
по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора; да је држављанин Републике Србије;
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ШАБАЦ
15000 Шабац
Господар Јевремова 12

Директор

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против 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 приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду.

на период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема (одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена или високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године по претходно важећим прописима); најмање пет година радног искуства у култури; да се против кандидата не води истрага и да није
подигнута оптужница за кривична дела за која се гони
по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора; да је држављанин Републике Србије;
општа здравствена способност. Кандидат за директора
је дужан да у оквиру конкурсне документације поднесе
следеће доказе: предлог програма рада и развоја Културног центра Шабац у наредне четири године; диплому о стеченој стручној спреми; радну књижицу, односно
други доказ о радном искуству из којег се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом
је стечено радно искуство; биографију са подацима о
дасадашњем раду и оствареним резултатима; уверење,
не старије од шест месеци, да се против кандидата не
води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној
дужности; уверење да кандидат није правоснажно
осуђиван уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; фотокопију/очитану личну карту. Докази
се прилажу или у оригиналу или копији овереној код
надлежног органа.
ОСТАЛО: Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања. Пријаве са доказима о испуњености
услова Јавног конкурса за избор директора Културног
центра Шабац, достављају се на адресу: Културни центар Шабац, Господар Јевремова 12, са назнаком „За
Управни одбор Културног центра Шабац – конкурс за
директора”. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Управни одбор ће одбацити Закључком против кога се може изјавити жалба оснивачу у
року од три дана од дана достављања Закључка. Управни одбор установе обавиће разговор са кандидатима
који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана
од дана завршетка јавног конкурса доставити оснивачу образложени предлог листе кандидата (у даљем
тексту: Листа). Листа ће садржати мишљење управног
одбора о стручним и организационим способностима
сваког кандидата и записник о обављеном разговору.
Скупштина града Шапца именује директора са Листе.

Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

11563 Велики Црљени, Стевана Филиповића 10

1. Наставник предметне наставе
– наставник српског језика
2. Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да испуњавају услове за заснивање радног односа предвиђене чланом 139
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. поседовање држављанства
Републике Србије; 4. знање српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад; 5. неосуђиваност 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 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 одштампаним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар, кандидати достављају следећу документацију: 1.
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
наставник предметне наставе / наставник српског језика – диплома о завршеном високом образовању на студијама другог степена (300 ЕСПБ бодава) или на основним студијама у трајању од најмање четири године по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, а у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; домар / мајстор одржавања – диплома о завршеном средњем образовању,
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трећи или четврти степен стручне спреме машинске,
електро, столарске или водоинсталатерске струке; 2.
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања – уверење из казнене евиденције
МУП-а, не старије од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); 3. уверење о држављанству, не старије
од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију);
4. доказ о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику; 5. CV (биографија кандидата). Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. У поступку 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 применом стандардизованих поступака. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима, доставља кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријаве доставити лично или путем препоручене поште
на адресу школе. Конкурс ће спровести конкурсна комисија, која ће бити именована посебним решењем, на
основу члана 154 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

11563 Велики Црљени
Стевана Филиповића 10

Наставник предметне наставе
– наставник биологије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да испуњавају услове за заснивање радног односа предвиђене чланом
139 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. поседовање
држављанства Републике Србије; 4. знање српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 5. неосуђиваност 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 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 одштампаним
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: 1.
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању:
диплома о завршеном високом образовању на студијама другог степена (300 ЕСПБ бодава) или на основним студијама у трајању од најмање четири године
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи; 2. доказ о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања – уверење из казнене евиденције МУП-а,
не старије од шест месеци (оригинал или оверену
фотокопију); 3. уверење о држављанству, не старије
од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију) и
4. доказ о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику; 5. CV (биографија кандидата). Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. У поступку 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 применом
стандардизованих поступака. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима, доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично или
путем препоручене поште на адресу школе. Конкурс
ће спровести конкурсна комисија, која ће бити именована посебним решењем, на основу члана 154 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања.
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ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„НАДА ДИМИЋ“

11080 Земун, 22. октобра 19

Наставник предметне наставе
за српски језик и књижевност
са 65% радног ангажовања

УСЛОВИ: У складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/2019 и 06/20)
потребно је да лице има: одговарајуће образовање на
студијама другог степена – мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије или завршене основне студије у трајању од најмање 4 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 осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања и
давања мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену санкцију и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
прилажу: пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању (ако је диплома стечена по прописима који важе након 10. септембра 2005. године,
обавезно доставити диплому о завршеним основним
студијама и диплому о завршеним мастер студијама);
кратку биографију; уверење или потврду о неосуђиваности за горе наведена кривична дела коју издаје полицијска управа (оригинал, не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству, не старије
од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију);
доказ о знању српског језика, на коме се остварује
образовно-васпитни рад доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику.
Кандидати потребну документацију достављају лично
у секретаријат школе, или на горенаведену адресу, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Контакт особа: Душица
Ружић, секретар, тел. 011/2190-386.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „ДЕЧИЈА КУЋА
– ЉУБАВ, ВЕРА, НАДА“
11000 Београд, Кнез Данилова 45
e-mail: office.bg@pudecijakuca-rs

Васпитач

на одређено време,
пробни рад месец дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме, дипломирани васпитач; средњи ниво енглеског језика. Стручни испит
или лиценца нису услов. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: радну биографију, диплому о стеченом
образовању, извод о положеним испитима, лекарско
уверење о способности за рад, санитарну књижицу,
уверење о држављанству, уверење о неосуђиваности.
Предвиђено је психолошко тестирање кандидата. Рад
у сменама, обезбеђена храна. Јављање кандидата је
путем имејл-адресе: office.bg@pudecijakuca-rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“
11000 Београд, Господар Јованова 22
тел. 011/2623-257

Секретар школе
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту секретара
установе може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: предвиђене чл. 132, 139 и чл. 140
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 6/20), односно да поседује одгова-

рајуће високо образовање из области правних наука у
складу са чланом 140 ст. 1 Закона о основама система
образовања и васпитања (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије илин основне сутдије у трајању од најмање 4
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, испуњава услове за пријем
у радни однос у установи (члан 139 Закона о основама
система образовања и васпитања); да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловну казну
затвора у трајању од најмање три месеци као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик (доставља
се уколико кандидат није одговарајуће образовање стекао на српском језику). Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да доставе: диплому о стеченој стручној спреми
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију); уверење о држављанству
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од шест месец) и потврду о неосуђиваности
издаје надлежна полицијска управа (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење суда
да кандидат није под истрагом оригинал или оверена
фотокопија (не старије 6 месеци); лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима школа ће тражити од изабраног
кандидата пре закључивања уговора о раду; доказ о
знању српског језика су у обавези да доставе кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику.

Наставник математике

са 88,8% радног времена

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане у чл. 139 и да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140, 141, 142, 143 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20) и чл. 2 и 3 Правилника о степену и врсти образовања настваника и стручних сарадника ко у основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 11/12,
15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 7/2021) и
то: у погледу образовања потребно је да има одговарајуће високо образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и: 1) на студијама другог степена (мастер академске стидије, 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, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошкох наука, 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, да испуњавају услове у
погледу врсте образовања прописане из чл. 2 и 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школе, и то: да поседује
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловну казну затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да је држављанин Републике Србије; да зна српски
језик (доставља се уколико кандидат није одговарајуће
образовање стекао на српском језику). Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да доставе: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест месеци);
диплому о стеченој стручној спреми или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду о
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неосуђиваности издаје надлежна полицијска управа (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци); уверење суда да кандидат није под истрагом (оригинал или оверена фотокопија, не старије 6
месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
школа ће тражити од изабраног кандидата пре закључивања уговора о раду; доказ о знању српског језика
су у обавези да доставе кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику.

Чистачица

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: да имају одговарајуће образовање
– I степен стручне спреме, завршена основна школа;
да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да су држављани Републике Србије; да
знају српски језик (доставља се уколико кандидат није
одговарајуће образовање стекао на српском језику).
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
диплому о стеченој стручној спреми или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци); потврду о неосуђиваности (издаје надлежна полицијска управа, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
уверење суда да кандидат није под истрагом (оригинал
или оверена фотокопија, не старије 6 месеци); доказ о
знању српског језика у обавези су да доставе кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
школа ће тражити од изабраног кандидата пре закључивања уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интеренет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и са одштампаним пријавним формуларом достављају горе наведену документацију. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Кандидати који су изабрани у ужи избор (испуњавају услове
конкурса) упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати у затвореном омоту са назнаком „За конкурс“, на адресу: Основна школа „Михаило
Петровић Алас”, Господар Јованова 22, 11000 Београд.
Ближе информације о конкурсу се могу добити на број
телефона: 011/2623-257.

ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30
тел. 011/319-20-32, 319-20-33

Наставник информатике
и рачунарства
са 85% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа прописаних Законом о раду, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање прописано
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи; да
има психичку, физичку и 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 несиље 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 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.
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.

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа прописаних Законом о раду, потребно је да
кандидат испуњава и посебне услове прописане чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања: да има одговарајуће образовање прописано чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања; 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 несиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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. 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.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне
интернет странице потребно је да кандидати доставе
школи: радну биографију (ЦВ), оригинал или оверену
фотокопију дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте стручне спреме прописаног чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; уверење да
нису осуђивани – оригинал или оверена копија, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству;
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом.
Уколико диплома мије издата на српском језику, потврду да зна српски језик, а за лица која нису стекла образовање на српском језику – доказ о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку,
у складу са Законом о заштити података о личности.
Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова доставити на
наведену адресу или лично у секретаријату школе од
09.00 до 14.00 часова, са назнаком „За конкурс за радно
место ___ (навести радно место)”.

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ
– НАГЛУВЕ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“
11000 Београд, Светозара Марковића 85

Дефектолог наставник
у посебним условима
3 извршиоца

Наставник физичког и здравственог
васпитања
у посебним условима

Медицинска сестра – техничар
у посебним условима

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17 – одлука УС...95/18), кандидат треба да испуни
услове у складу са чланом 139 ст. 1 тачка 1), 2), 3), 4) и
5) Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19,
6/20), без обзира на радно искуство и пол, и то: 1) одго-

варајуће образовање из чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20) и то:
1) да је стекао високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије): (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; да има степен и врсту образовања у
складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 17/2018);
обавезно образовање лица из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20) је
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; наставник који је у току студија положио испит
из педагогије и психологије или стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 – др.
закони, 10/19, 6/20); кандидат који нема образовање
из члана 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18
– др. закони, 10/19, 6/20), обавезан је да га стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов полагања испита за лиценцу;
за радно место: медицинска сестра – техничар у посебним условима за одговарајуће образовање: завршена
средња медицинска школа; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а
доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Посебни услови рада: у школи за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
приложе следећу документацију: попуњен и одштампан
пријавни формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја); оверену фотокопију дипломе или уверења о
завршеном образовању (не старије од 6 месеци) – кандидати достављају уз пријаву; извод из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
копија) – кандидати достављају уз пријаву; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена копија) – кандидати достављају уз пријаву;
доказ да кандидат није осуђиван за напред наведена
кривична дела (не старији од 6 месеци, оригинал или
оверена копија); извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена копија) – кандидати достављају
уз пријаву; доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати који образовање
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом
одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика. Лекарско уверење,
којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе. Пре доношења одлуке о
избору, кандидати који су изабрани у ужи избор, чије су
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени
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сви потребни докази који испуњавају услове, упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака,
о чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне које су навели у пријавама. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријавни формулар са документацијом
доставити лично у секретаријат школе или путем препоручене пошиљке на горенаведену адресу. Документа
се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава код јавног бележника. Изузетно,
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као повереним пословима. Лице које достави
неоверене копије сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће
се она пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се она пријава која
у прилогу садржи документа којима кандидат доказује
да испуњава услове наведене у конкурсу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу
са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

УНИВЕРЗИТЕТ
„УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА“
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
И БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Милорада Екмечића 2
тел. 011/2620-186

Редовни професор за ужу научну
област Правне и безбедносне науке
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
области за коју се бира, објављени стручни, односно
научни радови у одговарајућој области и способност
за наставни рад. Остали услови за избор наставника
прописани су Законом о високом образовању и Статутом Факултета за дипломатију и безбедност. Пријаве
са биографијом и доказима о испуњености услова из
конкурса (оверене копије диплома, списак научних и
стручних радова), достављају се у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу или електронски на e-mail: office@fdb.
edu.rs. Контакт телефон: 011/2620-186.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДИША ЂУРЂЕВИЋ“

11550 Лазаревац, Сјеничка 3
тел.011/8155-117

Чистачица

у матичној школи
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава услове предвиђене одредбом чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања и то ако: има одговарајуће образовање (основно образовање); има психичку, физичку и здравствену
спососбност за рад са децом и ученицима; 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 прородици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против 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; има држављанство Републике Србије; зна
српски језик и језик на којем се оставарује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен формулар за пријем у радни
однос у установи образовања и васпитања, доступан на
званичној интеренет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, доказ о стеченом образовању, уверење о држављанству, уверење о неосуђиваности. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
спсособности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве
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на оглас са потпуном документацијом слати на адресу установе или доставити лично, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Сви подаци о кандидатима биће коришћени искључиво за потребе конкурса,
а све у складу са Законом о заштити података о личности. Ближе информације о конкурсу могу се добити од
секретара школе, позивом на број: 011/8155-117, радним даном од 9 до 13 часова.

ОШ „ДРАГАН ЛУКИЋ“
11070 Нови Београд
Неде Спасојевић 6
тел. 011/228-13-90

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
на рад одсутне запослене
2 извршиоца
УСЛОВИ: професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом, професор разредне наставе
и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ,
дипломирани учитељ мастер, професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу. Кандидат треба да испуњава све услове за пријем у радни
однос из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и 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 служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. На психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима упућују се
кандидати који су изабрани у ужи избор. Након пријема
резултата претходне провере психолошке процене способности за рад са децом и ученицима кандидати који
испуњавају услов за пријем у радни однос позивају се
на разговор. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије. Уз одштампани пријавни формулар кандидати обавезно подносе
доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија
дипломе одговарајућег степена и врсте образовања, а
лица са звањем мастер обавезно достављају и диплому
основних академских студија), доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
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), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, за лица која нису стекла образовање на
српском језику доказ о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе, биографију. Фотокопије докумената морају бити
оверене. Доказ да кандидат има одговарајућу психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима – лекарско уверење, подноси се пре закључења уговора о раду. Решење о избору кандидата доноси се у року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Пријавни формулар са биографијом
и конкурсом траженим доказима о испуњавању услова конкурса доставити лично или поштом на наведену
адресу са назнаком „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.

ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“
11080 Земун, Тошин бунар 17

Наставник правне групе предмета
УСЛОВИ: дипломирани правник; мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије у
области правних наука. Поред општих и напред наведених услова у погледу врсте и степена стручне спреме,
кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др.
закон, 10/19, 6/20), и то да: 1) има психичку, физичку и

здравствену способност за рад са децом и ученицима;
2) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, потребно је приложити: краћу биографију, доказ о врсти и степену стручне
спреме (диплома и додатак дипломи уколико га кандидат поседује), уверење о држављанству – не старије од
6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење о
неосуђиваности прибављено од стране надлежног органа МУП-а – не старије од 6 месеци, доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата на српском језику, односно, доказ о знању
српског језика који је издала овлашћена институција).
Сви наведени докази који се достављају уз пријаву
морају бити у оригиналу или овереном препису. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење),
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Пријаве са траженом документацијом достављати
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови“, искључиво поштом или лично, од 10 до 12
часова на адресу школе, у затвореној коверти са назнаком „За конкурс“. У складу са чл. 154 став 5 Закона о
основама система образовања и васпитања, у року од 8
дана од истека рока за подношење пријаве на конкурс,
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које
упућује на проверу психолошке способности за рад са
ученицима, коју врши надлежна служба запошљавања
применом стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12
тел. 011/7158-151

Ванредни професор за ужу научну
област Статистичка физика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира и остали услови предвиђени
Статутом Физичког факултета и Правилником о ближим условима за избор у звања наставника и сарадника
Физичког факултета, а у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18 –
др. закон, 67/19, 6/20 – др. закон, 11/2021 – аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон) и Статутом и
правилницима Универзитета у Београду. Непостојање
сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др.
закон, 67/19 и 6/20 – др. закон, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон). Пријава
треба да садржи: биографију, оверену копију дипломе, опис досадашње наставне активности, опис досадашње научне активности, преглед научних резултата,
списак наставних и научних публикација, списак цитата, најважније публикације, извод из казнене евиденције и својеручно потписану изјаву о изворности, која
је доступна на адреси http: //www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/
UvidJavnosti.html. Пријаву је потребно доставити у
штампаној и едитабилној електронској форми (теx или
доц формат), у складу са темплејтом који се налази на
адреси http: //www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html.
Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса
доставити Деканату Физичког факултета, Београд, Студентски трг 12-16 (3. спрат соба 652), у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Каменичка 2

Наставник немачког језика
са 83% радног времена

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани
чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања: У радни оснос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним законом и
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Наука и образовање
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречана безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1
овог члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тачке 1), 3)–5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка
2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о
раду. VII/1 степен стручне спреме са звањем (300 ЕСПБ
бодова у дипломи за она лица која су студије уписала почев од 10.09.2005. године): професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;
професор немачког језика и књижевности и италијанског језика; професор енглеског језика и књижевности и
немачког језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил
Немачки језик и књижевност); мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Немачки језик и књижевност); мастер
професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета,
односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик и књижевност;
немачки језик.

Наставник енглеског језика
са 52,77% радног времена

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани
чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања: у радни оснос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и то
ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречана безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова
из става 1 тачка 1), 3)–5) овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог
члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
VII/1 степен стручне спреме са звањем (300 ЕСПБ бодова у дипломи за она лица која су студије уписала почев
од 10.09.2005. године): професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; професор
енглеског језика и књижевности и италијанског језика
и књижевности; професор енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности; дипломирани
филолог англиста; дипломирани професор енглеског
језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм Англистика, студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески
језик и књижевност); мастер професор предметне
наставе. Лица која су стекла академско звање мастер,
морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура,
модул Немачки језик и књижевност; Енглески језик и
књижевност; Англистика; Енглески језик и књижевност
са другом страном филологијом.
ОСТАЛО: Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс
(пријавни формулар кандидати преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије) кандидат је
обавезан да достави и: радну биографију, осим за лица
која први пут заснивају радни однос; оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију уверења о дипло-

Бесплатна публикација о запошљавању

мирању (уверење не може бити старије од 6 месеци),
кандидати који су студије уписали почев од 10.05.2005.
године достављају оверене фотокопије диплома или
оверене фотокопије уверења о дипломирању, не старије од 6 месеци и за основне академске (или струковне
студије) и за мастер (специјалистичке студије) студије;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену
фотокопију); оригинал уверење надлежног МУП-а да
није осуђиван са правним последицама у смислу чл.
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве слати поштом на адресу:
Филолошка гимназија Београд, Каменичка 2, са назнаком: „Пријава на конкурс“ или предати непосредно у
канцеларији секретара школе, у периоду од 10.00 до
14.00 часова. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкуса. Неблаговремене пријаве као и
пријаве са непотпуном и од стране јавног бележника
неовереном документацијом, неће бити узете у разматрање.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд
Цара Душана 61
тел. 011/3038-728
e-mail: uprava@prvabeogim.edu.rs

Наставник хемије

са 90% радног времена
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати
који испуњавају услове предвиђене чл. 139, 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник”, број 88/17, 27/2018 – др. закони,
10/2019 и 6/2020): 1. да поседују одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник”, број
88/17, 27/2018 – др. закони, 10/19 и 6/2020), чланом
2 тачка 15 Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији и чланом 18 тачка 17 Правилника
о организацији и систематизацији радних места у
Првој београдској гимназији, и то: професор хемије,
дипломирани хемичар, дипломирани хемичар опште
хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство, дипломирани професор хемије – мастер, дипломирани хемичар – професор хемије, дипломирани
хемичар мастер, мастер хемичар, мастер професор
хемије; лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије хемије; 2. да кандидати имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за 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 имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву на
конкурс: кратку биографију; фотокопију личне карте;
попуњен формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања (доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја); оверену фотокопију дипломе
о одговарајућем образовању; уверење о неосуђиваности, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о држављанству, не старије од
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из
матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију). Лекарско уверење се
подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве се
достављају секретаријату Прве београдске гимназије у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови”, лично или поштом на адресу: Цара Душана
61. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне информације обратите
се секретаријату школе на телефон: 011/2629-321.

Посао се не чека,
посао се тражи

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7

Доцент за ужу научну област
Економска геологија

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама члана 74 став 6 Закона о високом образовању и одредбама члана 1, 6 и
24 Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, списак стручних радова, диплому о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству.

Асистент за ужу научну област
Инжењерство нафте и гаса
на одређено време од три године

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је сваки од претходних
степена студија завршио са просечном оценом најмање
08,00 или кандидат који има академски назив магистра
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.
Наведени услови утврђени су одредбама члана 84 став
1 и став 2 Закона о високом образовању – аутентично тумачење. Уз пријаву доставити: биографију, списак стручних радова, диплому о одговарајућој стручној спреми (оверену), уверење о уписаним докторским
академским студијама или доказ о прихваћеној теми
докторске дисертације за кандидате магистре, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.

Асистент за ужу научну област
Геохемија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је сваки од претходних
степена студија завршио са просечном оценом најмање
08,00 или кандидат који има академски назив магистра
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.
Наведени услови утврђени су одредбама члана 84 став
1 и став 2 Закона о високом образовању – аутентично тумачење. Уз пријаву доставити: биографију, списак стручних радова, диплому о одговарајућој стручној спреми (оверену), уверење о уписаним докторским
академским студијама или доказ о прихваћеној теми
докторске дисертације за кандидате магистре, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.

Сарадник у настави за ужу научну
област Инжењерство нафте и гаса
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави бира се студент
одговарајућих мастер академских или специјалистичких академских студија који је студије првог степена
студија завршио са просечном оценом најмање 08,00.
Наведени услови утврђени су одредбама члана 83 став
1 Закона о високом образовању – аутентично тумачење. Уз пријаву доставити: биографију, списак стручних радова, диплому о одговарајућој стручној спреми
(оверену), уверење о уписаним мастер академским студијама, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 11000 Београд, соба 107.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“
11080 Земун, Првомајска 79

Наставник биологије
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон и 10/2019): да имају одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
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Наука и образовање
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се изводи
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци;) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења да лице није осуђивано за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ (не старије од
6 месеци, издаје надлежни МУП РС); доказ о познавању
српског језика подноси кандидат који образовање није
стекао на српском језику. Уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаним пријавним формуларом достављају горе наведену
документацију. Пријаве са потребном документацијом
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом се достављају на адресу: ОШ „Петар Кочић”,
Првомајска 79, 11080 Земун, са назнаком „За конкурс“.
Сва потребна обавештења о конкурсу могу се добити
код секретара школе, радним данима од 9.00 до 14.00
часова, на број телефона: 011/219-6149.

Стручни сарадник – педагог

за 50% радног времена,
на одређено време током привремене
спречености за рад запослене
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), потребно је да кандидат испуњава и
посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/2019 и 2/2020); 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну 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. Докази о испуњености
услова из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на
конкурс и саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Уз пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, потребно је да кандидати доставе школи следећу документацију: радну биографију (ЦВ); оригинал
или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању прописаном чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
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2/17, 3/17, 13/18, 11/2019 и 2/2020); оригинал уверење
да кандидат није осуђиван за дела прописана чланом
139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених
(на прописаном обрасцу, са холограмом, не старије од
6 месеци). Уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику, доставља доказ о положеном испиту из
српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат 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 децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са
наведене листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази
који се траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у погледу образовања,
врсте и степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају у току конкурсног поступка биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном
поступку, у складу са Законом о заштити података о
личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18). Пријавни формулар са потребном документацијом, односно доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Петар
Кочић“, Првомајска 79, 11080 Земун, са назнаком „За
конкурс за стручног сарадника – педагога“, поштом или
лично у секретаријату школе. Све додатне информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, радним
данима, на број телефона: 011/2196-149.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“
11080 Земун, Првомајска 79

Оглас објављен 03.11.2021. године у публикацији
„Послови” бр. 958 поништава се у целости.

ГИМНАЗИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ
Лазаревац
Доситеја Обрадовића 6

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове из чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020), односно имати одговарајуће образовање: IV степен стручне спреме, електротехничар – информатички смер у складу са Правилником о
организацији и систематизацији послова у Гимназији у
Лазаревцу. Поред наведених услова образовања кандидати морају поседовати 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 кривична дела примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним 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. Приликом пријављивања на конкурс кандидати треба да поднесу следећа документа:
пријавни формулар за пријаву на конкурс скинут са
интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, краћу биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, уверење
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија).
Лекарско уверење се подноси пре закључивања уговора о раду. Пријава на конкурс, са доказима о испуње-

ности услова за рад, подноси се школи у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе у
затвореној коверти, непосредно или путем поште на
адресу школе, са назнаком „За конкурсну комисију”.
Конкурсну документацију не враћамо. Неблаговремeне
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ“
11080 Земун, Добановачки пут 107

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка одсутне запослене са
одсуства са рада ради неге детета

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета

Наставник српског језика

са 66,67% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка одсутне
запослене са одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020),
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019-206, 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 систематизацији послова у ОШ
„Сава Шумановић“, и то: 1. да имају одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука (морају да имају завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2. да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела из групе кривичних
дела 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 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 технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (уколико је кандидат завршио образовање по прописима које важе после
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 ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Доказ о знању српског језика – језика на којем остварују образовно-васпитни рад у школи се доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику. Кандидати који уђу у ужи избор, у року од осам
дана се упућују на психолошку процену способности за
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Наука и образовање
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.

ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО,
БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
11000 Београд, Милоша Поцерца 2

Наставник практичне наставе
за бродомашинске техничаре и
бродомеханичаре
са 65% радног времена

УСЛОВИ: 1) кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018 и 10/2019),
односно да има одговарајуће високо образовање на студијама – мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије, на основним стидијама у трајању од најмање четри године,
по прописима који су уређивали високо образовање
од 10.09.2005. године, да испуњава услове у погледу
врсти образовања прописане из чл. 2 Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама: дипломирани машински инжењер; дипломирани инжењер
машинства; професор машинства; професор технике и
машинства; дипломирани инжењер за управљање техничким системима – климатизација, грејање и хлађење;
дипломирани инжењер за управљање техничким системима – процесна техника; дипломирани инжењер
за управљање техничким системима – одржавање
машина; струковни инжењер машинства, из области
машинско инжењерство; инжењер машинства; дипломирани инжењер за развој машинске струке; виши
стручни радник металске струке; наставник практичне
наставе металске струке; мастер инжењер машинства,
претходно завршене студије првог степена – основне
академске студије у области машинског инжењерства;
струковни инжењер машинства; специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне
студије у машинству; одговарајуће стручно образовање
у области машинства, положен одговарајући специјалистички односно мајсторски испит са петогодишњом
праксом; наставник производног машинства; дипломирани инжењер за развој – машинска струка; струковни
мастер инжењер машинства; 2) лице из свих алинеја
ове подтачке треба да је стекло трогодишње или четворогодишње образовање у подручју рада Машинство и
обрада метала или најмање три године радног искуства
на пословима одговарајућег профила ван образовне
установе; 3) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 4) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 5) да има држављанство Републике Србије;
6) да зна српски језик. 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), оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности,
не старије од 6 месеци (уверење из казнене евиденције МУП-а Републике Србије надлежне полицијске
управе), кратку биографију – ЦВ, 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 српском језику). Рок за подношење пријава са
потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8
дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране.
Пријаве се подносе непосредно или путем поште на
горенаведену адресу, у затвореној ковери са назнаком:
„За конкурс за пријем у радни однос на место наставник
практичне наставе”.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Цетињска 5-7
тел. 011/3373-490

Наставник предметне наставе
– економска географија
са 70% радног времена
(28 часова рада недељно)

УСЛОВИ: Општи услови за све кандидате прописани су
чланом 24 став 1 Закона о раду и чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/2019 и
6/2020) и то: држављанство РС; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 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; знање српског језика и да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ се доставља пре закључења уговора о раду);
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (мора да
има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
високо образовање прописано Правилником о степену
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) из члана 3 тачка
4 подтачка 1–6 наведеног Правилника.

Наставник предметне наставе
– српски језик и књижевност

на одређено време до истека мандата
изабраног лица 15.05.2022. године
УСЛОВИ: Општи услови за све кандидате прописани су
чланом 24 став 1 Закона о раду и услови из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони,
10/2019 и 6/2020) и то: држављанство РС; да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; знање српског језика и да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ се доставља пре закључења уговора о раду);
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (мора да
има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
високо образовање прописано Правилником о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр., 2/2017, 13/2018,

7/2019 и 2/2020) из члана 2 став 1 тачка 1 подтачка
1–19 и став 2 наведеног Правилника.

Радник за одржавање хигијене
– чистачица
УСЛОВИ: Општи услови за све кандидате прописани су
чланом 24 став 1 Закона о раду и услови из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони,
10/2019 и 6/2020) и то: држављанство РС; да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; знање српског језика и да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ
се доставља пре закључења уговора о раду); најмање
завршено основно образовање.
ОСТАЛО: попуњен и одштампан пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете; кратка биографија – ЦВ; оверена
фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми за оне
који су дипломирали пре 10. септембра 2005. године;
оверена фотокопија дипломе о завршеним основним
студијама и оверена фотокопија дипломе о стеченом звању мастер за оне који су дипломирали после
10. септембра 2005. године; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија);
уверење да кандидати нису правоснажном пресудом
осуђивани за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (наведено у општим условима конкурса); уверење
о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику). Пријаве
се достављају на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети
у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Немањина 6

Сарадник за избор у звање и на
радно место асистента за ужу научну
област Пољопривредна техника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад.

Сарадник за избор у звање и на
радно место асистента за ужу научну
област Одгајивање и репродукција
домаћих и гајених животиња
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад.

Сарадник за избор у звање и на
радно место сарадника у настави
за ужу научну област
Опште виноградарство
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија који је студије првог
степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам).
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Правилником о уређењу дела поступка
избора у звања и заснивања радног односа наставника
и начину и поступку избора у звања и заснивања радног односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са
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Наука и образовање
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија, списак радова, дипломе о одговарајућој стручној спреми, уверење о уписаним докторским студијама, уверење о уписаним мастер академским
студијама или специјалистичким академским студијама,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није под
истрагом – документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци, достављају се на
адресу: Пољопривредни факултет у Београду – Земуну,
Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ПУ „ЧАРОБНО ЦАРСТВО“
11070 Нови Београд
Стојана Аралице 49
тел. 065/663-36-33

Сервирка – хигијеничарка
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
Пријаве слати на e-mail: carobnocarstvo@yahoo.com, у
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2403-525, 2401-733

Помоћно-техничко особље
– чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и
95/18 – аутентично тумачење), кандидат треба да
испуњава услове прописане чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20): 1) да има одговарајуће образовање – основно образовање (прописано чл. 17 тач. 12) Правилника о организацији и систематизацији послова у Грађевинској школи); 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 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 који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са попуњеним и
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о
испуњености услова из тачке 2) пре закључења уговора
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству, не старије од шест месеци,
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених издатог на прописаном обрасцу са холограмом, оригинал или оверену фотокопију уверења
МУП-а о неосуђиваности, не старије од 6 месеци. Пријаве се подносе у Секретаријату Грађевинске школе на
адресу: Хајдук Станкова 2, Звездара, Београд или путем
поште, у року од 8 дана од дана објављивања огласа,
са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Информације на
телефон: 011/2403-525 и 4002-191.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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на одређено време од пет година

Дефектолог – наставник

са одељењским старешинством

Дефектолог наставник (васпитач)
у припремној предшколској групи

у посебним условима (енглески језик)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020),
односно: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима са сметњама у развоју и
инвалидитетом; 3) да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за 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 имају
држављанство Републике Србије; 5) да знају српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад; 6) минимум годину дана радног искуства са децом
и ученицима са сметњама у развоју. Докази о испуњености услова из тач. 1), 3)–5) овог члана саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Врста образовања:
професор, односно дипломирани дефектолог за рад
са децом ментално ометеном у развоју; дипломирани
дефектолог – олигофренолог; мастер дефектолог који
је на основним академским студијама завршио студисјки програм специјална едукација и рехабилитација
особа са тешкоћама у менталном развоју; дипломирани
дефектолог – мастер, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјалн едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју. Наведена лица треба да поседују знање
језика најмање на нивоу Б1 (Заједничког европског
оквира). Ниво знања Б1 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких
катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за Б1 ниво знања језика (Заједничког
европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати
су дужни да доставе: пријавни формулар доступан на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; кратку биографију (ЦВ);
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
(кандидати који су завршили други степен, достављају
и диплому са основних академских студија); уверење
о неосуђиваности (оригинал или оверену фотокопију),
не старије од шест месеци; уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију), не старије од шест
месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију); кандидат који није стекао
образовање на српском језику доставља доказ о знању
српског језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад. Пријаве за наведена радна места слати на адресу
школе или предати непосредно у секретаријату школе, у коверти са назнаком: „Конкурс за пријем у радни
однос“, до 16.12.2021. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11120 Београд
Булевар краља Александра 73

1. Асистент – студент докторских
студија за ужe научнe области
Теоријска и физичка геодезија и
Геодетски премер
на одређено време од три године

2. Асистент – студент докторских
студија за ужу научну област
Менаџмент, технологије и
управљање пројектима у
грађевинарству

4. Ванредни професор за ужу научну
област Водоснабдевање, санитарно
инжењерство и инжењерство
заштите животне средине
на одређено време од пет година

Наставник предметне наставе

на одређено време од три године
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3. Доцент за ужу научну област
Водопривреда и хидроинформатика

ОШ „НХ ДУШАН ДУГАЛИЋ“

Општи услови (за радна места 1 и 2): 7. ниво НОКС-а
из научне области за коју се бира, студент докторских
студија, у складу са чланом 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017-41, 27/2018-3
(др. закон), 73/2018-7, 67/2019-3, 6/2020-3 (др. закон),
6/2020-20 (др. закон), 11/2021-3, 67/2021-3, 67/2021-7).
Општи услови (за радна места 3 и 4): 8. ниво НОКС-а,
докторат из уже научне области за коју се кандидат
бира.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању, Статута Универзитета у Београду и Статута Грађевинског факултета Универзитета у
Београду, као и других општих аката Универзитета и
Факултета. Уз пријаву доставити биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и
оверен препис диплома. Кандидати који конкуришу за
место асистента обавезно достављају и потврду да су
студенти докторских студија. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања кoнкурса. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се узети у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТОЈКОВИЋ“

11430 Умчари, 29. новембра 11
e-mail: umcarios@yahoo.com

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: образовање: наставник разредне наставе – високо
образовање, учитељски факултет: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије); на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да испуњавају остале
услове прописане чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4
и 5 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три 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 против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да
знају српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Пожељно је искуство у раду.
ОСТАЛО: Потребна документација: одштампан и
попуњен пријавни формулар који кандидати могу пронаћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, www.mpn.gov.rs; краћа биографија;
оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству); извод из
матичне књиге рођених; кандидат који је стекао образовање по прописима који уређују високо образовање
почев од 10.09.2005. године дужан је да достави потврду да ли се ради о студијама првог или другог степена
са своје високошколске установе (уколико је назначено
на дипломи да ли је кандидат завршио основне академске студије или мастер студије, није потребна потврда);
доказ да знају језик на ком 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); лекарско уверење подноси само изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду; уверење да
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Наука и образовање
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 139 став 1, тачка 3, Закона о
основама система образовања и васпитања – доставља
кандидат уз пријаву на конкурс, не сме бити старији
од 6 месеци; уверење надлежног органа – суда да се
против кандидата не води истрага нити да је подигнута
оптужница, доставља кандидат уз пријаву на конкурс,
не сме бити старији од 6 месеци. Наведена документа
не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа као
доказ да су верне оригиналу. Пријаве се достављају
секретаријату школе, лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве, као и пријаве са неовереном
документацијом, неће се разматрати. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Конкурс спроводи комисија коју решењем
именује директор школе. За додатне информације обратите се секретаријату школе на телефон: 011/8541-213.

ОШ „ВУК КРАЏИЋ“
11271 Сурчин
Братства и јединства 1
тел. 011/8440-120

Наставник предметне наставе –
техника и технологија
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, прописаних чланом 24 став 1 Закона о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и
95/2018 – аутентично тумачење), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон 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, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; лице које
је стекло образовање на студијама другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, као и степен и врсту
образовања у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) и то: чланом 3 тачка 13) за наставника предметне наставе – техника и
технологија; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање 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. Докази о испуњености услова из тач. 1),
3)–5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2)
прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је да кандидат достави следећу документацију: кратку биографију (ЦВ); оверен препис /
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (лица са звањем мастер достављају и диплому
основних академских студија); оригинал или оверену
фотокопију уверења Министарства унутрашњих посло-
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ва Републике Србије да није осуђиван, не старије од 6
месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, издатог на прописаном обрасцу са
холограмом и оригинал или оверену фотокопију потврде Повереника за заштиту равноправности да за кандидта није утврђено дискриминаторно понашање, не
старију од 6 месеци. 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 ученицима (уверење о здравственом стању) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број телефона и тачну адресу пребивалишта кандидата. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе, која утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад
са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и доказима о
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса лично у секретаријат школе или
поштом на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, 11271
Сурчин, Братства и јединства 1, са назнаком „За конкурс – наставник предметне наставе – техника и технологија“. Ближа обвештења о конкурсу могу се добити
од секретара школе на телефон: 011/8440-120. Подаци који се прикупљају биће искоришћени само у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл. гласник
РС“, бр. 87/2018).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Ванредни професор за ужу научну
област Хунгарологија, предмети
Мађарска књижевност и Теорија и
техника превођења
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Неохеленистика, предмет
Балканологија
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Англистика, предмет
Енглески језик
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Италијанистика, предмет
Италијански језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Полонистика, предмет Пољски језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Неохеленистика, премет Грчки језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Српска
књижевност, предмет Методика
наставе књижевности и српског
језика
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Романистика, предмет Француски
језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Скандинавистика, предмет
Норвешки језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Туркологија, предмети Османски
језик и Османска дипломатика са
палеографијом
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета у Београду, Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду. Кандидати подносе и потписану Изјаву о изворности Образац
5 (преузети са сајта Универзитета у Београду http: //
bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php).

Асистент за ужу научну област
Туркологија, предмет Турски језик
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Германистика, предмет Дидактика и
методика наставе немачког језика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад или магистар наука из научне области за коју се
бира коме је прихваћена тема докторске дисертације.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког факултета Универзитета
у Београду.

Виши лектор за ужу научну област
Англистика, предмет Савремени
енглески језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област
Романистика, предмет Латински
језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област
Румунистика, предмет Румунски
језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академске студије другог степена (300 ЕСПБ), филолошки или њему одговарајући факултет, општи успех на
основним студијама најмање 8 (осам), објављени стручни, односно научни радови, радно искуство у настави.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког факултета Универзитета
у Београду. Кандидати подносе пријаву са биографијом,
оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине
стечене у земљи или решење о признавању стране
високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми, списак радова и радове, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству на адресу: Филолошки факултет у Београду, Студентски трг 3, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса. За конкурс за
избор у звање асистента, поред наведених докумената,
кандидати подносе и уверење о статусу студента докторских академских студија.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ“
Вишњичка Бања
Београд, Романа Ролана 67
тел. 011/2780-772

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:
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Наука и образовање
одговарајућа стручна спрема на основу чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања,
Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи, Правилника о
организацији послова и систематизацији радних места
у ОШ „Милена Павловић Барили”, општих услова из
Закона о раду, посебних услова из Закона о основама
система образовања и васпитања, члан 139. Уз пријаву
на конкурс приложити: попуњен пријавни формулар
који се налази на званичној страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; кратке биографске податке; доказ о стручној спреми (оверена
копија дипломе, да није старија од 6 месеци); уверење
о неосуђиваности издато од МУП-а (оригинал или оверена копија, да није старије од 6 месеци); уверење о
држављанству (оригинал или оверену копију, да није
старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију, да није старија од
6 месеци); доказ да кандидат зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ
који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад подноси се приликом пријема у радни
однос, а доказ који се односи на познавање српског
језика подноси кандидат који није стекао диплому на
српском језику.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу установе, а
ближе информације се могу добити на број телефона:
011/2780-772. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

11400 Младеновац, Космајска 47
тел./факс: 011/8231-361
e-mail: osvetisava15@gmail.com

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
запосленог
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање; да испуњава посебне услове из чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019
– др. закони и 6/2020) и уз пријавни формулар који се
може наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и кратку
биографију поднесе доказе о: 1. одговарајућој врсти
и степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе); уколико не поседује образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, да исто стекне у року од једне а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу; 2. психичкој, физичкој и
здравственој способност за рад са децом и ученицима;
3. потврду да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци); 5. извод
из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 6. доказ о познавању српског језика и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља
се пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору по конкурсу, комисија ће кандидате
који уђу у ужи избор упутити на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандаризованих поступака, у складу са чланом
154 ст. 5 Закона о основама система васпитања и образовања. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве
и пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на адресу:
ОШ „Свети Сава“ Младеновац, Космајска 47 или донети
лично у просторије школе, радним даном од 8.00 до
12.00 часова.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука у
области ПаиХ, Шумарски факултет, одсек и студијски
програм за Пејзажну архитектуру и хортикултуру, способност за наставни рад, објављени научни и стручни
радови.

11030 Београд, Благоја Паровића 156

Асистент са докторатом за ужу
научну област Науке физичког
васпитања, спорта и рекреације,
предмети: Историја физичке културе
и Историја спорта
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо
образовање на студијама трећег степена (докторске
академске студије) – Факултет спорта и физичког васпитања, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, односно стечен
научни назив доктора наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Кандидати треба да имају способност за наставни рад,
као и да испуњавају друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Статута Факултета и
Универзитета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину,
поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Факултета. Потребна документација: пријава на конкурс, биографија, списак објављених радова, оригинал радови,
фотокопије диплома о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом, и стеченом научном
називу доктора наука из одговарајуће научне области,
потписана изјава о изворности (преузети са сајта Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/
univ-propisi.php правилници наставници образац 5). Рок
за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве се достављају на адресу: Београд, Благоја
Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Наставник у звању доцента за ужу
уметничку област Графика
на период од пет година

УСЛОВИ: Услови су прописани Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 73/18,
67/19, 6/20), Статутом Универзитета уметности у Београду, Статутом Факултета, Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања наставника
Универзитета уметности у Београду и другим правним
актима Универзитета уметности и Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеним мастер академским студијама
из одговарајуће области, односно основним академским
студијама према раније важећим прописима и попуњен
образац 2, који се може преузети са сајта Факултата
– https://flu.bg.ac.rs. Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу радове на основу којих се може
сагледати да ли и како владају материјом наставног
предмета за који конкуришу и то мапу са 10 оригиналних графичких листова. Пријаве са прилозима и мапом
се подносе Факултету ликовних уметности у Београду,
Париска 16, од 10 до 13 сати, у року од 15 дана од
дана објављивања конкуса. Информације на телефон:
2181-214.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-987

Ванредни професор за ужу научну
област Пејзажна архитектура
и хортикултура, наставни
предмети на ОАС: Декоративна
дендрологија, Основе пејзажног
инжењеринга, наставни предмети
на МАС: Управљање зеленилом
града – студио, Украсни култивари
дрвенастих биљака
на одређено време од 5 година
(са радним искуством)

Ванредни професор за ужу научну
област Пејзажна архитектура и
хортикултура, наставни предмети на
ОАС: Подизање и неговање зелених
површина, Пејзажноинжењерска
техника, Еколошки инжењеринг
у пејзажној архитектури,
наставни предмет на МАС:
Пејзажноинжењерске конструкције
на одређено време од 5 година (са
радним искуством)

УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука у
области ПаиХ, Шумарски факултет, одсек и студијски
програм за пејзажну архитектуру и хортикултуру, способност за наставни рад, објављени научни и стручни
радови.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника и сарадника Шумарског факултета,
Статутом и Правилником о систематизацији послова и
радних задатака радника Шумарског факултета, као
и Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова
из конкурса (оверене фотокопије диплома, извода из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак научних и стручних радова, сепарате радова), достављају се Служби за правне и опште послове Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса у огласним
новинама и на сајту Националне службе за запошљавање, на сајту Факултета и сајту Универзитета. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

11262 Велика Моштаница
10. октобра 10
тел. 011/8075-680, 011/8075-434

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (породиљско
одсуство)

Наставник енглеског језика

са 89% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (породиљско одсуство)

Стручни сарадник библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); да
кандидат испуњава услове прописане одредбама чл.
139, 140 и 144 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 –
др. закони 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020). Уз
пријавни формулар доставити: краћу биографију (име,
презиме, адреса, контакт телефон), доказ о стручној
спреми – оверену фотокопију дипломе, држављанство
РС (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци),
потврду – уверење о знању српског језика (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику),
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела
утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од шест месеци
од дана објављивања конкурса), доказ о поседовању
дозволе за рад (лиценцу), односно положен стручни
испит (оригинал или оверена фотокопија). Кандидати
у складу са чланом 154 став 2 попуњавају пријавни
формулар који преузимају са званичне интернет адресе
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
Документација коју кандидати доставе школи приликом
пријаве на конкурс се не враћа, већ се чува у архиви
школе. Доказ о испуњавању услова здравствене и психофизичке способности – лекарско уверење доставља
се пре закључења уговора о раду. Пре доношења
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве поднете по истеку
овог рока су неблаговремене и као такве неће бити узимане у разматрање. Пријаве које не садрже сву потребну документацију наведену у овом конкурсу у оригиналу
или овереној фотокопији су непотпуне и као такве неће
бити узимане у разматрање. Пријаве са документацијом
послати на горе наведену адресу.

ОШ „20. ОКТОБАР“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 138
тел. 011/615-60-59

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и услове прописане Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; да има одговарајуће високо образовање (стечено на студијама другог степена
– мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
4 године према прописима који су уређивали високо
образовање до 10.09.2005. године; 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 кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
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 образосно-васпитни рад (достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор школе посебним решењем. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се преузима на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Уз пријавни формулар кандидати
достављају: оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од
6 месеци), уверење о неосуђиваности издато од стране МУП-а Србије (не старије од 6 месеци), краћу биографију. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на
наведену адресу.

ОШ „Др АРЧИБАЛД РАЈС“
Палилула
11000 Београд, Патриса Лумумбе 5

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних
Законом о раду треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања: 1) да имају одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних

Бесплатна публикација о запошљавању

сарадника у основној школи: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студијама другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета или
студијама другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2) да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ђацима и ученицима (лекарско
уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду); 3) да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за 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 имају држављанство Републике Србије; 5)
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). Уз пријаву на
конкурс кандидат доставља: попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; биографију
(ЦВ); доказ о стручној спреми –диплому о стеченом
одговарајућем образовању у складу са Правилником
(уколико је кандидат стекао високо образовање на студијама другог степена, доставља диплому другог степена и диплому основних академских студија) (оверене
копије дипломе не старија од 6 месеци); доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
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
(оригинал или оверена копија); уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге
рођених, не старији од 6 месеци (оригинал или оверена
копија); доказ о знању српског језика достављају само
кандидати који одговарајуће знање нису стекли на српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2021/2022. године
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних
Законом о раду треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о педагошком
асистенту и андрагошком асистенту и Правилником
о организацији и систематизацији послова у ОШ „Др
Арчибалд Рајс“: IV степен средње стручне спреме, било
ког профила; савладан програм обуке за педагошког
асистента у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту напомена: за лице које
има савладан програм обуке за педагошког асистента
према Правилнику о програму обуке за педагошког
асистента или модуларни Програм обуке за педагошког
асистента из 2016. године, сматра се да има савладан
програм обуке према Правилнику о педагошком асистенту и андрагошком асистенту; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду); неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и

других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да говори српски и ромски језик; држављанство
РС. Од документације обавезно приложити: 1) одштампан и попуњен пријавни формулар који се може преузети на званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2) радну биографију,
са назначеном адресом и бројем телефона; 3) доказ о
стручној спреми – оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању која није старија од
шест месеци); 4) доказ о савладаном програму обуке
за педагошког асистента језика (оверено уверење да
није старије од 6 месеци); 5) уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, које издаје МУП, не старије од шест
месеци (оригинал или оверена фотокопија); 6) извод
из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); 7) уверење о
држављанству, не старије од шест месеци (оригинал
или оверена фотокопија); 8) доказ о знању ромског
језика (оверено уверење да није старије од 6 месеци);
9) доказ о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће знање нису стекли на српском
језику.
ОСТАЛО: Пријаве са документацијом подносе се лично
или поштом, на адресу школе, ОШ „Др Арчибалд Рајс “,
Београд, Патриса Лумумбе 5, са назнаком „За конкурс”.
Ближе информације могу се добити у секретаријату
школе (број телефона 011/2772-563), од 9 до 13 часова.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ЂУРО САЛАЈ“
11000 Београд, Немањина 28

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо образовање, прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и
степена и врсте образовања наставника и андрагошких
асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих („Сл. гласник РС –
Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013) стечено: а)
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије) или б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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
из овог конкурса под 1) и 3)–5) саставни су део пријаве
за конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија,
а доказ под 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Кандидати 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 конкурса. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је да кандидат достави школи: кратку биографију (ЦВ), оверену фотокопију
дипломе и доказ о одговарајућем образовању, степену
и врсти стручне спреме прописане чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања, као и у
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Наука и образовање
складу са Правилником о условима у погледу простора,
опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 13/2013 и 18/2013) стечено: а) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије) или б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; уверење да није осуђиван – оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од
6 месеци).

Наставник физике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка запосленог са
функције директора школе, са 35%
радног времена
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо образовање, у складу са Правилником о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена
и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма
основног образовања одраслих (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013) стечено: а) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије) или б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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
из тачке 3 овог конкурса под 1) и 3)–5) саставни су део
пријаве за конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 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 конкурса. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија, у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Пријавни формулар и потребну документацију треба послати на адресу школе: Школа за
основно образовање одраслих „Ђуро Салај“, Немањина
28, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон:
011/2659-290.
ОСТАЛО: Школа ради у издвојеним одељењима: Лазаревац, Жарково, Сремчица, Барајево, Ресник, Сурчин,
Ледине, Казнено-поправни завод „Београд“ у Падинској
Скели.

ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“
11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/2836-610

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
запослене преко 60 дана,
породиљско боловање
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020): 1.
да имају одговарајуће образовање: за радно место
наставник разредне наставе – образовање у складу са
чл. 140 Закона о основама система образовања и вас-
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питања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи; 2.
да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица 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. држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (односи се на
кандидате који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику). Докази о испуњености услова из
тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс,
а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни
формулар (налази се на сајту Министарства просвете) и кратку биографију, доставити следеће доказе (у
оригиналу или оверене копије не старије од шест месеци): диплому о стеченом одговарајућем образовању,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о неосуђиваности. Пријаве слати на
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања,
са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
1. Наставник у звању ванредног
професора за Уставноправну ужу
научну област, предмети Политички
систем и Право локалне самоуправе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 74 став 8 и чланом 75
став 1 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”број 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19, 6/20 др. закони, 11/21 - аутентично тумачење, 67/21 и 67/21
- др. закон) и чланом 112 и 115 Статута Универзитета у
Београду - Правног факултета.

2. Сарадник ван радног односа
(демонстратор) за Уставноправну
ужу научну област, предмет Уставно
право
на одређено време у школској
2021/2022. години, на Катедри за
грађанско право

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких академских студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8
(осам). Ближи услови утврђени су чланом 86 Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/17,
27/18 и 73/18), чланом 117 Статута Правног факултета Универзитета у Београду и Правилником о условима, начину и поступку избора демонстратора Правног
факултета Универзитета у Београду, 01-број: 2147/1 од
25.12.2012. године.
ОСТАЛО: Обавезна, својеручно потписана, пријава
кандидата (у три примерка, слободна форма, са наведеним контактима) са прилозима у једном примерку
(биографија, списак научних радова, радови, дипломе
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подноси се у
писарници Универзитета у Београду - Правног факултета, Булевар краља Александра 67, од 8.00 до 15.00
часова, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса или поштом.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
11090 Београд, Раковица
Др Миливоја Петровића 6

Оглас објављен 01.12.2021. године, у публикацији
„Послови“ поништава се у целости.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
11090 Београд, Раковица
Др Миливоја Петровића 6

Наставник српског језика и
књижевности
Наставник биологије
Стручни сарадник – педагог
Наставник технике и технологије
Стручни сарадник – библиотекар
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020 – у даљем
тексту: Закон), и то: да имају одговарајуће образовање
у складу са чл. 139 , 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука (мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; обавезно образовање лица из чл.
140 Закона је образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина је наставник обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник
који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу има ово образовање. Кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са 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, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21,
4/21 и 17/21); 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, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за примање или давање
мита, за кривична дела против полне слободе, против
правног саобраћаја, против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 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.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати
достављају следећу документацију: потписану молбу
са биографијом; извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију не старију од 6 месеци); уверење о
држављанству Републике Србије (оверену фотокопију
не старију од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању (уколико је кандидат завршио
образовање по прописима који важе после 10. септембра 2005. године, доставља оверену фотокопију дипломе основних студија и оверену фотокопију дипломе
мастер студија или оверену фотокопију важећег уверења о завршеним мастер студијама); уверење МУП-а
из казнене евиденције (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 да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити
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пре закључења уговора о раду (лекарско уверење).
Кандидати који уђу у ужи избор, у року од 8 дана се
упућују на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. 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 – на неодређено време”.

Референт за административне,
правне и кадровске послове
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидати поред услова из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, треба
да имају четврти степен стручне спреме стечен након
завршене средње правно-биротехничке, економске
школе или гимназије и знање рада на рачунару, а у
складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Никола Тесла“.

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидати поред услова из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања треба да
имају одговарајуће средње образовање: четврти или
пети степен стручне спреме – електро (електромеханичке), машинске, ваздухопловне, столарске, машинске
или водоинсталатерске струке. Лице које буде примљено у радни однос на ово радно место, уколико не поседује лиценцу за руковање постројењима за производњу
топлотне енергије дужно је да приступи обуци и полагању испита за рад на таквим постројењима, а у складу са Правилником о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Никола Тесла“.
ОСТАЛО: Кандидати за радно место референта за административне, правне и кадровске послове и домар/
мајстор одржавања попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати
достављају следећу документацију: потписану молбу
са биографијом; извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију не старију од 6 месеци); уверење о
држављанству Републике Србије (оверену фотокопију
не старију од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; уверење МУП-а
из казнене евиденције (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 да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду (лекарско уверење).
Кандидати који уђу у ужи избор, у року од 8 дана се
упућују на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. 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 – на неодређено време”.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник физичког и здравственог
васпитања
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020 – у даљем
тексту: Закон), и то: да имају одговарајуће образовање
у складу са чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
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мета; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука (мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; обавезно образовање лица из чл.
140 Закона је образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина је наставник обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу; сматра се да наставник
који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу има ово образовање. Кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са 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, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21,
4/21 и 17/21); 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, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за примање или давање
мита, за кривична дела против полне слободе, против
правног саобраћаја, против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 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.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати
достављају следећу документацију: потписану молбу
са биографијом; извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију не старију од 6 месеци); уверење о
држављанству Републике Србије (оверену фотокопију
не старију од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању (уколико је кандидат завршио
образовање по прописима који важе после 10. септембра 2005. године, доставља оверену фотокопију дипломе основних студија и оверену фотокопију дипломе
мастер студија или оверену фотокопију важећег уверења о завршеним мастер студијама); уверење МУП-а
из казнене евиденције (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 да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду (лекарско уверење).
Кандидати који уђу у ужи избор, у року од 8 дана се
упућују на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. 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 – на неодређено време”.
Напомена: Свим кандидатима који су послали документацију за пријаву на конкурс по огласу објављеном у
публикацији „Послови“ бр. 962 од 01.12.2021. године,
биће прихваћена документација и за овај конкурс, с
обзиром да је оглас из публикације „Послови“ бр. 962
од 01.12.2021. године у целости поништен.

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, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, при чему мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, (2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Кандидати за наставника естетског обликовања морају
да имају образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним школама у подручју рада личне услуге („Сл. гл. РС“ бр. 16/2015) и да
имају следећа звања: професор ликовних уметности,
дипломирани сликар-професор ликовне културе, академски сликар - ликовни педагог, дипломирани вајар
– професор ликовне културе, академски вајар - ликовни педагог, дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе, академски графичар – ликовни
педагог, дипломирани графичар - професор ликовне
културе, дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе, дипломирани уметник нових
ликовних медија - професор ликовне културе, дипломирани графичар визуелних комуникација - професор
ликовне културе, дипломирани сликар, дипломирани
вајар, лице са завршеним факултетом примењених
уметности, лице са завршеним факултетом ликовних
уметности, лице са завршеним факултетом примењених
уметности и дизајна, мастер ликовни уметник, мастер
примењених уметности, мастер конзерватор и рестауратор, мастер дизајнер; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ
се подноси пре закључења уговора о раду); 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
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. Кандидати подносе следећу документацију: 1) одштампан и попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о 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 груп кривичних дела
против полне слободе, групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање – уверење из МУП-а (не старије од
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 4) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 5) доказ
о знању српског језика (кандидати који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику не подносе овај
доказ); 6) радну биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са
потребном документацијом подносе се у затвореној
коверти, на адресу школе, лично, радним данима од
09.00 до 14.00 часова, или препоручено поштом са назнаком „За конкурс за посао”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
11000 Београд, Јована Суботића 2

Наставник предмета Естетско
обликовање и ликовна култура
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос за су следећи:
1) поседовање одговарајућег образовања – стечено
високо образовање: (1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”

11000 Београд
Милана Зечара 2
тел. 011/2712-982, факс: 2712-278

Наставник разредне наставе
Наставник технике и технологије
са 80% радног времена

Наставник информатике и
рачунарства
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вапитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи и да испуњава
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања.

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о организацији и систематизацији послова ОШ „Васа Пелагић” – да има завршено
основно образовање.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: 1. одштампан и читко попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете науке и технолошког развоја,
2 оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању (лица са звањем
мастер: и за мастер и за основне академске студије),
3. оригинал или оверену фотокопију уверења да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чл.
139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања (издато у МУП-у), 4. оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије, 5. оригинал или оверену копију извода из
матичне књиге рођених, 6. доказ о познавњу српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику), 7. кратку биографију.
Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, подноси се приликом пријема у радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
се подносе поштом или лично у секретаријату школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд
Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Редовни професор за ужу научну
област Социјална политика
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне
спреме, односно докторат наука из уже научне области
за коју се бирају, као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању (“Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др.
закон, 11/21 - аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 - др.
закон), Статутом Универзитета у Београду и Факултета
политичких наука за избор у звање редовног професора и Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16 са изменама
и допунама).
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен препис диплома и
додатака диплома/уверења о положеним испитима
свих нивоа студија, очитана/копија личне карте кандидата, списак научних и стручних радова, објављене
радове и друге доказе у складу са напред наведеним
актима) доставити на адресу Факултета политичких
наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву са доказима
кандидат доставља и својеручно потписану изјаву о
изворности која је у електронском облику доступна
на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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Ванредни професор за ужу научну
област Страни језици, наставни
предмет Енглески језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне
спреме (докторат наука) у складу са важећим прописима и да испуњавају и друге услове предвиђене Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закони, 11/21 - аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 - др.
закон), Статутом Универзитета у Београду и Факултета
политичких наука за избор у звање ванредног професора и Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16 са изменама
и допунама). Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен препис диплома и
додатака диплома/уверења о положеним испитима
свих нивоа студија, очитана/копија личне карте кандидата, списак научних и стручних радова, објављене
радове и друге доказе у складу са напред наведеним
актима), доставити на адресу Факултета политичких
наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву са доказима
кандидат доставља и својеручно потписану изјаву о
изворности која је у електронском облику доступна на
линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Кандидатима који поднесу благовремене и потпуне пријаве и који испуњавају
услове конкурса организоваће се приступно предавање
у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду” бр. 195 од 22.09.2016. године, са изменама
и допунама). Неблаговремено достављене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд
Јове Илића 154
тел. 011/3950-800

Асистент за ужу научну област
Софтверско инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета,
Статутом Факултета и Правилником о организацији
и систематизацији послова на Факултету: студент
докторских студија или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. Заинтересовани кандидати су дужни да уз
пријаву приложе: диплому о завршеним претходним
степенима студија са просечном оценом или о стеченом академском називу магистра; потврду о уписаним докторским студијама; за студенте са завршеним
магистарским студијама – потврду о прихваћеној теми
докторске дисертације; биографију; списак радова и
саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну
област Логистика квалитета
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија који је студије првог
степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8). Заинтересовани кандидати дужни су да
уз пријаву приложе: диплому о завршеним студијама
првог степена студија са просечном оценом; потврду да
је студент мастер академских или специјалистичких студија и биографију. Напомена: Сви прилози достављају
се архиви Факултета, поред папирне и у електронској форми. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у огласним новинама Националне службе
за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пословни центри НСЗ

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Редовни професор за ужу научну
област Аналитичка хемија
УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има најмање 3 године педагошког искуства на
високошколској установи, има научни назив доктора
наука, научне, односно стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима са рецензијама
и способност за наставни рад; више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области
објављених у међународним или водећим домаћим
часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални
метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или монографију,
практикум или збирку задатака за ужу научну област
за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, већи број
научних радова који утичу на развој научне мисли у
ужој области објављених у међународним или водећим
домаћим часописима са рецензијама, односно већи број
научних радова и саопштења изнетих на међународним
или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или
монографију или оригинално стручно остварење. остварене резултате у развоју научно-наставог подмладка
на факултету, учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер академским студијама; завршен
фармацеутски или хемијски факултет.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да
приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија и стеченом научном називу доктора наука
из одговарајуће научне области (оверене фотокопије);
биографију; списак радова; радове; уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака/оригинално стручно
остварење; извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету,
Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника на Фармацеутском факултету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом
Факултета.

Ванредни професор за ужу научну
област Аналитичка хемија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно
које има најмање 3 (три) године педагошког искуства
на високошколској установи, има научни назив доктора
наука из научне области за коју се бира, научне, односно стручне радове објављене у научним часописима
или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од значаја за развој науке
у ужој научној области објављених у међународним или
водећим домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење (пројекат, студију,
патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник
или монографију, практикум или збирку задатака за ужу
научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима;
завршен хемијски или фармацеутски факултет.

Ванредни професор за ужу научну
област Физичка хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно
које има најмање 3 (три) године педагошког искуства
на високошколској установи, има научни назив доктора наука из научне области за коју се бира, научне,
односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за
наставни рад; више научних радова од значаја за развој
науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама,
односно оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен
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уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима; завршен факултет за физичку хемију или
фармацеутски факултет.

Асистент са докторатом за ужу
научну област Фармацеутска
физиологија
на одређено време од 3 године

оверена копија; 6. фотокопију личне карте или очитану
личну карту; 7. кратку радну биографију; 8. доказ да
зна српски језик, на коме се остварује васпитни рад,
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Уверења не могу бити старија од 6 месеци.

Ванредни професор за ужу научну
област Фармакологија

УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив доктора наука и показује смисао за наставни рад; завршен фармацеутски или медицински факултет.

са 78% радног времена

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно
које има најмање 3 (три) године педагошког искуства
на високошколској установи, има научни назив доктора наука из научне области за коју се бира, научне,
односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за
наставни рад; више научних радова од значаја за развој
науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама,
односно оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен
уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима; завршен фармацеутски или медицински
факултет.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да
приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном
називу доктора наука из одговарајуће научне области
(фотокопије); биографију; списак радова; радове; уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака за ужу
научну област за коју се бира; извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству
(фотокопија). Услови за избор у звање су прописани:
Законом о високом образовању, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником
о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Правилником
о ближим условима за избор у звање наставника на
Фармацеутском факултету, Статутом Универзитета у
Београду и Статутом Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.

Доцент за ужу научну област
Медицинска биохемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно
које има најмање 3 (три) године педагошког искуства
на високошколској установи, има научни назив доктора
наука и има научне, односно стручне радове објављене
у научним часописима или зборницима са рецензијама
и способност за наставни рад; завршен фармацеутски
факултет.

Доцент за ужу научну област
Органска хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно
које има најмање 3 (три) године педагошког искуства
на високошколској установи, има научни назив доктора
наука и има научне, односно стручне радове објављене
у научним часописима или зборницима са рецензијама
и способност за наставни рад; завршен хемијски или
фармацеутски факултет.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да
приложе: диплому о завршеним претходним степенима
студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области (оверене фотокопије), биографију, списак радова, радове,
извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за избор
у звање су прописани: Законом о високом образовању,
Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Правилником о ближим условима за избор у
звање наставника на Фармацеутском факултету, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског
факултета Универзитета у Београду.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да
приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном
називу доктора наука (оверена фотокопија), биографију, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и
уверење о држављанству (фотокопија); услови за избор
у звање су прописани Законом о високом образовању
и Статутом Фармацеутског факултета Универзитета у
Београду.

Асистент за ужу научну област
Фармацеутска физиологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских
студија који је сваки од претходних степена студија
завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације и показује смисао за наставни рад; завршен фармацеутски или медицински факултет.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да
приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија (оверене фотокопије), биографију, уверење
о похађању докторских академских студија, доказ да
је прихваћена тема докторске дисертације (уколико
је магистар наука), извод из матичне књиге рођених
(фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).
Услови за избор у звање су прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и
Статутом Фармацеутског факултета.
НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, Војводе Степе
450, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

Раковица
11090 Београд, Канарево брдо 2

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове који су
предвиђени чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/20). Потребно је да
секретар поседује високо образовање из области правних наука – завршене студије другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), односно образовање стечено на основним студијама у трајању од 4 године, по
пропису који је уређивао високошколско образовање
до 10. септембра 2005. године. Приликом конкурисања, кандидат прилаже документацију којом доказује
испуњеност услова за пријем у радни однос у установи,
и то: 1. пријаву на конкурс (формулар пријаве кандидат
попуњава електронским путем на званичном интернет
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и у штампаном облику доставља установи/школи
као део конкурсне документације), 2. оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; 3. лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (кандидат доставља лекарско уверење о здравственој способности
из надлежног дома здравља, психолошка способност
кандидата утврђиваће се по налогу школе, само за кандидате који уђу у ужи избор); 4. уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које 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 кривична дела примање и давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; уверење/извод из казнене евиденције се
прибавља у надлежној полицијској станици; 5. уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или

Спремачица у школи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове који су
предвиђени чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/20). За радно место
спремачице потребно је да кандидат има завршену
основну школу. Приликом конкурисања, кандидат прилаже документацију којом доказује испуњеност услова
за пријем у радни однос у установи и то: 1. пријаву
на конкурс (формулар пријаве кандидат попуњава електронским путем на званичном интернет сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и у штампаном облику доставља установи/школи као
део конкурсне документације); 2. оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем образовању; 3. лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (кандидат доставља лекарско уверење о здравственој способности
из надлежног дома здравља, психолошка способност
кандидата утврђиваће се по налогу школе, само за кандидате који уђу у ужи избор); 4. уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које 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 кривична дела примање и давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; уверење/извод из казнене евиденције се
прибавља у надлежној полицијској станици; 5. уверење
о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена копија; 6. фотокопију личне карте или очитану личну
карту; 7. кратку радну биографију; 8. доказ да зна српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад,
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Уверења не могу бити старија од 6 месеци.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са траженом пратећом
документацијом доставити на адресу: ОШ „Ђура Јакшић”, 11090 Београд – Раковица, Канарево брдо 2, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Све
ближе информације могу да се добију путем телефона:
011/3582-264 или на имејл-школе: osdjj@sbb.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ВИВА”
11030 Београд
Тоше Јовановића 11
e-mail: info@viva.edu.rs

Оглас објављен 22.09.2021. године, у публикацији
“Послови” (број 952), поништава се за радно место
наставник историје, на одређено време, са 20% радног
времена.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ВИВА”
11030 Београд, Тоше Јовановића 11
e-mail: info@viva.edu.rs

Наставник предмета Здравствена
нега и рехабилитација – теорија
на одређено време, са 10% радног
времена

УСЛОВИ: 1. доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације; 2. специјалиста доктор
медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник историје

на одређено време, са 20% радног
времена
УСЛОВИ: 1. професор историје; 2. дипломирани историчар; 3. професор историје - географије; 4. дипломирани
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Наука и образовање
историчар - мастер; 5. мастер историчар са претходно
завршеним основним академским студијама из историје.

Наставник латинског језика

на одређено време, са 20% радног
времена
УСЛОВИ: 1. професор класичне филозофије; 2. професор, односно дипломирани филолог који је савладао наставни план и програм високог образовања из
предмета латински језик у трајању од најмање четири
семестра.

Психолог

на одређено време, са 30% радног
времена
УСЛОВИ: 1. професор психологије; 2. дипломирани психолог; 3. дипломирани школски психолог; 4. дипломирани психолог, смер школско-клинички; 5. дипломирани
психолог - мастер; 6. мастер психолог.
ОСТАЛО: Потребна документација: оригинал или оверена копија дипломе о стеченом образовању, извод из
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да против лица није покренут кривични поступак,
нити да је покренута истрага (не старији од 6 месеци),
радна биографија. Документацију доставити у року од
8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, и то лично, имејлом (info@viva.edu.rs) или
поштом ученичкој и студенској служби. Непотпуна и
неблаговремено достављена документација неће се
узимати у разматрање.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ“

11400 Младеновац
Краља Петра Првог 175
тел. 011/824 4-191, 011/8238-668
e-mail: muzicka.skola.mladenovac@gmail.com

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи за
предмет Клавир
на одређено време, ради замене
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом
140 и чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и
6/2020) и чланом 2, став 1, тачка 10) Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени гласник РС– Просветни гласник”
бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 9/2020 и 18/2020),
односно чланом 23. став 1 Правилника о организацији и систематизацији послова Основне музичке школе „Стеван Христић” Младеновац дел. број 13-2/21 од
08.07.2021. године. Остали услови су прописани чланом
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24
/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –
одлука Уставног суда, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др.
закон и 6/2020). Кандидати подносе: 1. одштампан и
попуњен пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. радну биографију; 3 доказ о стеченом
одговарајућем високом образовању: а) оверена копија
дипломе о завршеним основним студијама, оверена
копија дипломе о завршеним студијама другог степена
и оверене копије одговарајућих додатака дипломама,
за кандидате који су стицали образовање по прописима
који уређују високо образовање након 10.09.2005. године; б) оверена копија дипломе о завршеним основним
студијама у трајању од најмање 4 године по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године; 4. уверење о држављанству (оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија не
старија од 6 месеци); 6. доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно уверење да су у току студија положили испите из
педагогије, психологије и методике наставе, или доказ
да су положили стручни испит, односно испит за лиценцу (у складу са чланом 142 закона о основама система
образовања и васпитања); 7. уверење о неосуђиваности прибављено од надлежног органа МУП-а Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена копија); 8. доказ о знању српског језика издат
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од одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате који су на српском језику стекли одговарајуће
образовање; 9. доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење). Пријавни формулар и потребна
документација (тачке 1-8) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности (тачка 9) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања, у року од 8 дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од 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 кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Потребна документа се
подносе препорученом пошиљком или лично на адресу
школе: Основна музичка школа „Стеван Христић“, Младеновац, Краља Петра Првог 175, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
контакт телефоне: 011/8244-191 и 011/8238-668.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 Младеновац, Вука Караџића 75
тел. 011/8230-143

1) Наставник предметне наставе
електротехничке групе предмета
2) Стручни сарадник – педагог
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника треба да
испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће образовање прописано Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Електротехника из „Просветног гласника”, број
8/2015 - кандидати за раднo местo 1, а кандидат за радно место 2 да има одговарајуће образовање прописано
Правилником о степену и врсти образовања наставника, из општеобразовних предмета, стручних сарадника
из „Просветног гласника”, број 8/2015; б) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из тачака а), в) г) и д) достављају
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б)
ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA- KONKURISANjE.doc),
кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар; 2. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3. доказ да кандидат има обавезно
образовање из члана 140 овог закона - образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-

нови, у складу са Европским системом преноса бодова
(уверење или потврда): за кандидате који ово образовање не поседују, у складу са чланом 142 став 2 наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу; 4. доказ из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична
дела наведена у условима из члана 139 Закона (оригинал или оверена копија); 5. уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија); 6. доказ одговарајуће
високошколске установе о познавању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад, уколико образовање није стечено на српском језику; 7. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 8.
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом изабрани кандидат ће доставити пре
закључивања уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

3) Спремачица
УСЛОВ:. Кандидат за радно место спремачице треба да
испуњава услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то да: а) има
одговарајуће образовање прописано Правилником о
систематизацији и организацији послова у Техничке
школе у Младеновцу, тј. завршену основну школу; б)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; в) није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и 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 тачака а), в) г) и д)
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc)
кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији”Послови”. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар; 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној
основној школи; 3. доказ из казнене евиденције МУП-а
да кандидат није осуђиван за кривична дела наведена
у условима из члана 139 Закона (оригинал или оверена копија); 4. уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија); 5. извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија); 6. доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
изабрани кандидат ће доставити пре закључивања уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ФАРМАЦЕУТСКОФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ШКОЛА
Београд, Донска 27-29
тел. 011/3047-812, 011/3047-814
e-mail: farmafizio@sbb.rs

Наставник групе козметичких
предмета (вежбе)
са 53% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним законом и
то ако: 1) има одговарајуће образовање – у складу са
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и
социјална заштита; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица и родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
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Наука и образовање
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 се остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и читко попуњен формулар (налази се на сајту Министарства просвете, науке
и технолошког развоја) доставити: писану биографију,
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми (не
старије од 6 месеци), оверену копију или оригинал уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), оверена копија или оригинал извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), потврду о
некажњавању надлежне полицијске управе (не старије
од 6 месеци), очитану личну карту. Доказ о знању српског језика, на коме се остварује образовно-васпитни
рад, доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Пријава на конкурс
мора садржати актуелни број телефона и тачну адресу
пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор школе и која утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8
дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са ученицима.
ОСТАЛО: Пријаве са документима којима се доказује
испуњеност услова конкурса доставити на адресу: Фармацеутско-физиотерапеутска школа у Београду, Донска
27-29, Београд – Звездара, у затвореној коверти са назнаком „За конкурс” и назнаком за које радно место се
подноси пријава на конкурс, путем поште или лично у
канцеларију секретара школе од 08.00 до 14.00 часова радним данима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
XIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11030 Београд, Љешка 47

Оглас објављен 01.12.2021. године, у публикацији
„Послови“, исправља се за радна места: референт за
правне, кадровске и административне послове, са 50%
радног времена и техничар одржавања информационих система и технологија, са 50% радног времена, и
исправно треба да гласе:

Референт за правне, кадровске и
административне послове

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Техничар одржавања
информационих система и
технологија

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
У осталом делу конкурс остаје непромењен.

ОШ “СТЕФАН НЕМАЊА”
11000 Београд, Љубе Јовановића 2а

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање: стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године а у свему према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника за основне школе и Правилнику
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места за запослене; 2. има психичку, физичку и
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здравствену способност за рад са ученицима; 3. није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. има држављанство Републике Србије и 5.
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Домар
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове:
1. да има одговарајуће образовање: средња стручна
спрема из области звања металске, столарске, електриачрске, водоинсталатерске и молерско-фарбарске
струке, а у свему према Правилнику о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места за запослене; 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 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 да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. има држављанство Републике Србије и 5.
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Доказе о испуњености услова из тачака 1, 3
и 4 доставити уз пријаву на конкурс (оверена фотокопија дипломе, доказ о неосуђиваности и доказ да се
против лица не води кривични поступак, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених), а из
тачке 5 само уколико су диплому стекли на универзитетима ван РС, доказ из тачке 2 пре закључења уговора о
раду. Пријаве кандидата са са доказима о испуњености
услова конкурса достављају се на адресу: ОШ „Стефан
Немања”, Београд, Љубе Јовановића 2а са назнаком
„За конкурс” у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у разматрање.

ОШ „БОРИСЛАВ ПЕКИЋ“
11070 Нови Београд
Данила Лекића Шпанца 27
тел. 011/3182-484, 3187-375

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник српског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање и да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања и услове
из Правилника 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
судском пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора од најмање 3 месеца као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 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.

безусловна казна затвора од најмање 3 месеца као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
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 школе.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја који у
штампаној форми доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за
наведена кривична дела (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), радну биографију са
основним подацима и подацима о адреси пребивалишта
и контакт телефону. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Знање српског језика
и језика на коме се изводи васпитно-образовни рад
доказује се положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, осим за
кандидате који су стекли образовање на језику на коме
се остварује васпитно-образовни рад (српски језик),
односно доказ о знању српског језика достављају само
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова конкурса
доставити на наведену адресу са назнаком “За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА СТЕПА“
11000 Београд
Војводе Степе 520

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: 1. више / високо образовање, VI односно VII/1
степен стручне спремне, односно мастер одговарајућег
занимања, 2. држављанство Републике Србије, 3. да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад, 4. да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела, насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
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 на изречену кривичну санкцију,
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 5. да није под истрагом за наведена
кривична дела из тачке 4; 6. да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад; 7. да има
најмање 5 година радног искуства на истим пословима
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана. Потребно приложити
уз оштампани пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете: 1. оверену фотокопију дипломе, 2. уверење о држављанству Републике
Србије не старије од 6 месеци, 3. извод из матичне књиге рођених, 4. уверење из МУП-а о некажњавању, не
старије од 6 месеци, 5. уверење суда да кандидат није
под истрагом, не старије од 6 месеци, 6. потврду о радном искуству на истим пословима, 7. потврду о језику на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Спремачица/чистачица

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања, да има завршено основно образовање, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
у школи/са ученицима; да није осуђиван правоснажном
судском пресудом за кривично дело за које је изречена

08.12.2021. | Број 963 |

37

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11000 Београд
Војислава Нановића 2
тел. 011/6456-823

Наставник немачког језика
Стручни сарадник – педагог
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 васпитања („Службени гласник РС”
број 88/17, 27/18 10/19, 6/20): да има одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140 и чланом
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 („Службени 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 05.11.2021. године): 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинује целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, 2) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; да зна језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати треба да доставе: пријаву на конкурс са основним биографским подацима (својеручно потписану),
одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, у делу „Ново на
сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA KONKURISANjE.doc,
оверену фотокопију дипломе (да није старије од 6
месеци) или уверења о дипломирању, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству (да
није старије од 6 месеци), оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених (да
није старије од 6 месеци), извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за горе наведена
кривична дела и да није утврђено дискриминаторно
понашање, које издаје надлежна полицијска управа
(не старије од 6 месеци), доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском
језику, а доказ треба да буде издат од стране високошколске установе надлежне за издавање таквих
докумената (оригинал или оверена фотокопија).
Фотокопије које се подносе морају бити оверене од
стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима који врши надлежна служба за
послове запошљавања. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење о
здравственој способности, не старије од 6 месеци.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве се достављају
непосредно или путем поште на адресу: ОШ „Доситеј
Обрадовић“, Војислава Нановића 2, Београд. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон: 011/6456-823. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Чистачица / спремачица

у Служби за техничке послове, на
одређено време од 2 године, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршено основно образовање, да је кандидат држављанин Републике Србије и да има општу
здравствену способност и способност за рад на висини.
Потребна документација: пријава на конкурс, биографија (ЦВ), оверена фотокопија сведочанства о завршеном основном образовању и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и друга документација
(сертификати, потврде, препоруке и слично). Изабрани кандидат пре ступања на рад доставља уверење о
општој здравственој способности са мишљењем о способности за рад на висини. Рок за подношење пријава
на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса
и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања
конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање. Пријаве се достављају лично
или поштом у затвореној коверти, на адресу: Београд,
Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“

19330 Прахово, Кнеза Михајла 1
тел. 019/3524-050

Наставник предметне наставе
–математика

са 66,6% радног времена,
за рад у матичној школи у Прахову
и издвојеном одељењу у Радујевцу

Наставник предметне наставе
– немачки језик

са 88,89% радног времена,
за рад у матичној школи у Прахову
и издвојеном одељењу у Радујевцу
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане
члановима 139 , 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), и то: 1) одговарајуће образовање у складу са члановима 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закони,
10/19 и 6/20); 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 и 11/19,
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21), за рад на одговарајућем радном месту. У складу са чланом 142 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (које је обавезан да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос као услов за полагање испита за лиценцу). Кандидат који је у року студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
члана 142 став 1 Закона; 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и

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. Уз пријаву на конкурс
која мора бити потписана, са наведеном адресом и контакт-телефоном, кандидат треба да приложи: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе (или уверења
ако још није издата диплома) о стеченом одговарајућем
образовању (кандидати који су завршили други степен
достављају и оверену фотокопију дипломе о завршеним
основним академским студијама); оригинал или оверену
фотокопију доказа издатог од надлежне високошколске
установе о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова
(само учесник конкурса који је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања), односно оригинал или оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије, односно
оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу (само
учесник конкурса који је у току студија положио испит
из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу) – овај доказ подносе кандидати који ово образовање поседују, онима који
не поседују Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава
да ово образовање стекну у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос као услов за
полагање испита за лиценцу; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених издатог на прописаном обрасцу са холограмом; уверење МУП-а из казнене
евиденције о неосуђиваности за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи
се доставља само уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику (доказ издат од одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика); краћу радну биографију (осим
за лица која први пут заснивају радни однос) – пожељно, није обавезно. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС и потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Лекарско
уверење изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Конкурс се спроводи у складу са
чланом 154 Закона о основама система образовања и
васпитања. Пријаве на конкурс са потребном документацијом и одштампаним пријавним формуларом доставити лично или поштом на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс ___ (навести назив радног места)“. Лице за
контакт је секретар школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Домар / мајстор одржавања
за рад у матичној школи
у Прахову

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане
чланом 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: 1) одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да има средње образовање у складу са Правилником о организацији и
систематизацији послова у ОШ „Павле Илић Вељко“
Прахово, и то: електро, машинске, браварске, грађевинске, столарске или водоинсталатерске струке и
положен стручни испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници). Уз пријаву на конкурс, која мора бити потписана и
са наведеном адресом и контакт-телефоном, кандидат
треба да приложи: оверен препис или оверену фотокопију доказа о стеченом одговарајућем образовању,
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оверен препис или оверену фотокопију доказа издатог
од одговарајуће установе о положеном испиту за рад
са судовима под притиском (за послове руковања
постројењем у котларници); уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених издатог на прописаном обрасцу са холограмом; уверење МУП-а из казнене
евиденције о неосуђиваности за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи
се доставља само уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику, краћу радну биографију
(осим за лица која први пут заснивају радни однос) –
пожељно, није обавезно. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Лекарско уверење изабрани кандидат ће доставити
пре закључења уговора о раду. Конкурс се спроводи у
складу са чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом и одштампаним пријавним формуларом
доставити лично или поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс ____ (навести назив радног места)“.
Лице за контакт је секретар школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Чистачица

за рад у матичној школи
у Прахову
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду,
кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане чланом 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: 1) одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да има образовање
у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова ОШ „Павле Илић Вељко“ Прахово,
и то: основно образовање. Уз пријаву на конкурс,
која мора бити потписана и са наведеном адресом
и контакт-телефоном, кандидат треба да приложи:
оверен препис или оверену фотокопију сведочанства
или уверења о стеченом одговарајућем образовању,
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија);
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених издатог на прописаном обрасцу са
холограмом; уверење МУП-а из казнене евиденције о
неосуђиваности за кривична дела наведена у члану
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи
се доставља само уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику, краћу радну биографију (осим за лица која први пут заснивају радни
однос) – пожељно, није обавезно. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС и потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Лекарско уверење изабрани кандидат
ће доставити пре закључења уговора о раду. Конкурс се спроводи у складу са чланом 154 Закона о
основама система образовања и васпитања. Пријаве
на конкурс са потребном документацијом и одштампаним пријавним формуларом доставити лично или
поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс
____ (навести назив радног места)“. Лице за контакт
је секретар школе телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
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Наставник предметне наставе
–физичко и здравствено васпитање
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане
члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) и то: 1) одговарајуће образовање у складу са члановима 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20); 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
и 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (које
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос као услов за
полагање испита за лиценцу); кандидат који је у року
студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 став 1
Закона; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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. Уз пријаву на конкурс, која мора бити
потписана и са наведеном адресом и контакт-телефоном, кандидат треба да приложи: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе (или уверења ако још није
издата диплома) о стеченом одговарајућем образовању;
оверену фотокопију дипломе о претходно завршеним
студијама првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет (само у случају ако је
Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи то образовање
прописано); оригинал или оверену фотокопију доказа
издатог од надлежне високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова (само учесник конкурса који је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стекао на високошколској установи у току студија или након дипломирања), односно оригинал или оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о положеним испитима из
педагогије и психологије односно оригинал или оверену
фотокопију доказа о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу (само учесник конкурса који је у
току студија положио испит из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу) - овај доказ подносе кандидати који ово образовање
поседују, они који не поседују Закон сходно члану 142
став 2 дозвољава да ово образовање стекну у року од
једне а највише две године од дана пријема у радни
однос као услов за полагање испита за лиценцу; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених издатог на прописаном обрасцу са холограмом; уверење МУП-а из казнене евиденције о неосуђиваности
за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику (доказ издат од одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика);

краћу радну биографију (осим за лица која први пут
заснивају радни однос) – пожељно, није обавезно. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Лекарско уверење изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду.
Конкурс се спроводи у складу са чланом 154 Закона о
основама система образовања и васпитања. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом и одштампаним
пријавним формуларом доставити лично или поштом
на адресу школе, са назнаком “За конкурс ____ (навести назив радног места)“. Лице за контакт је секретар
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати.

Домар/мајстор

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане
чланом 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: 1) одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да има средње образовање у складу са Правилником о организацији и
систематизацији послова у ОШ „Павле Илић Вељко“
Душановац и то: електро, машинске, браварске, грађевинске, столарске или водоинсталатерске струке. Уз
пријаву на конкурс, која мора бити потписана и са
наведеном адресом и контакт-телефоном, кандидат
треба да приложи: оверен препис или оверену фотокопију доказа о стеченом одговарајућем образовању;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених издатог на прописаном обрасцу са холограмом; уверење МУП-а из казнене евиденције о неосуђиваности за кривична дела наведена у члану 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија); доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику; краћу радну биографију (осим за лица која први
пут заснивају радни однос) – пожељно, није обавезно. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Лекарско уверење изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора
о раду. Конкурс се спроводи у складу са чланом 154
Закона о основама система образовања и васпитања.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом и
одштампаним пријавним формуларом доставити лично
или поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс
____ (навести назив радног места)“. Лице за контакт је
секретар школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ“
19256 Јасиково, Влоле бб.
тел. 030/576-001, 581-057

Оглас објављен 24.11.2021. године у публикацији
“Послови” поништава се у целости.

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ОШ „МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ“
19256 Јасиково, Влаоле бб.
тел. 030/576-001

Наставник енглеског језика

за 84,44% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да: има одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи и
Закону о основама система образовања и васпитања;
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 кривична 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 изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс доставити: пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, документа о поседовању
одговарајућег образовања према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 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
Републике Србије (не старије од шест месеци), доказ
о неосуђиваности (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 кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Документа се достављају у оригиналу или
као оверене фотокопије. Приложена документација се
не враћа. Конкурсна комисија школе доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 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 напред наведену адресу.
Додатне информације о конкурсу могу се добити путем
телефона: 030/576-001, 581-057 или 065/3583-744, од
секретара школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“
19300 Неготин
тел. 019/542-635

Васпитач

на одређено време до 09.11.2025.
године, до повратка запослене са радног
места директора установе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања и то: да имају одговарајуће образовање и
то: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске студије
или специјалистичке струковне студије) или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 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, у складу са Законом; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
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правног саобраћајаи 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 васпитно-образовни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, те заједно са одштампаним пријавним
формуларом установи треба да доставе: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС – не
старије од 6 месеци; оверен препис дипломе о стручној
спреми; уверење надлежне полицијске управе да нису
осуђивани за напред наведена кривична дела; доказ о
познавању језика је диплома стечена на српском језику.
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
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као
поверени посао). Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству. Законом о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 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 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
којима 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). Потребно је да кандидат попуни изјаву 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. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја у делу „Стипендије, конкурси и јавни позиви”,
http: //www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-zapopunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-umpntr. Попуњену
изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како
би орган могао даље да поступа. Лекарско уверење се
доставља пре закључења уговора у раду. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног
органа (јавног бележника, општинској управи или суду)
биће одбачене закључком конкурсне комисије. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
Предшколске установе „Пчелица” и преко горе наведеног телефона.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“
19320 Кладово, 22. септембар 54

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање,
односно стручну спрему – IV степен стручне спреме,
средња медицинска школа, васпитачки смер; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 против полне слободе, правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њег није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да
уз пријавни формулар (налази се на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја)
на конкурс поднесу следећа документа: радну биографију (ЦВ), диплому (оригинал или оверену фотокопију),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију), доказ о познавању српског
језика, (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику), уверење надлежне
полицијске управе о неосуђиваности за кривична дела
под тачком 3 услова конкурса. Пријаве са доказима о

испуњавању услова конкурса могу се поднети лично
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења
могу се добити на телефон: 019/801-706.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“

19300 Неготин, Јована Јовановића Змаја бб.
тел. 019/542-737
e-mail: osvera.r@gmail.com
Оглас објављен у публикацији „Послови›“, број 962 од
01.12.2021. године, за радно место секретар школе,
поништава се у целости.

ОШ „МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ“
19256 Јасиково, Влаоле бб.
тел. 030/576-001

Наставник биологије

за 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка одсутне
запослене са функције
УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи и Закону о основама система образовања и васпитања; да лице има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у 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 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; има држављанство Републике Србије; зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, документа о поседовању одговарајућег образовања према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
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 Републике Србије (не старије од шест
месеци), доказ о неосуђиваности (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 кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Документа се достављају или у оригиналу или као оверене фотокопије. Приложена документација се не враћа. Конкурсна комисија школе доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. 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 напред наведену
адресу. Додатне информације о конкурсу могу се добити
путем телефона 030/576-001, 581-057 или 065/3583-744
од секретара школе.

ОШ „12. СЕПТЕМБАР“
19300 Неготин
Трг Ђорђа Станојевића бб.
тел. 019/549-920

Дефектолог наставник у посебним
условима
3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице које испуњава опште услове за заснивање радног односа који су прописани Законом о
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Наука и образовање
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), као и услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 др. закони, 10/2019 и 6/2020) и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 17/2018),
односно Правилником о изменама и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20).
Одговарајуће образовање је: професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом ментално ометеном
у развоју;, дипломирани дефектолог – олигофренолог;
мастер дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; дипломирани дефектолог – мастер, који је
на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација особа
са тешкоћама у менталном развоју; професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; дипломирани дефектолог – сурдоаудиолог,
дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за
рад са лицима оштећеног слуха; наставник дефектолог
одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног
слуха; мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа;
дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих
особа; мастер дефектолог, који је на основним односно
мастер академским студијама завршио модул сметње
и поремећаји слуха; професор, односно дипломирани
дефектолог за рад са децом оштећеног вида; дипломирани дефектолог – тифлолог; мастер дефектолог, који
је на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација особа
са оштећењем вида; дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида; мастер дефектолог,
који је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји вида;
професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
телесно инвалидним лицима; мастер дефектолог, који
је на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација особа
са моторичким поремећајима; дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација особа са моторичким поремећајима;
мастер дефектолог, који је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул моторичке
сметње и поремећаји; дипломирани дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио
смер инклузивно образовање; мастер дефектолог, који
је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора; дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; дефектолог са стеченом стручном спремом из
члана 7 став 4 тач. 1) и 9) и члана 10 став 1 тачка 4
подтачка 4) (специјални педагог) и тачка 5 (логопед)
Правилника о степену и врсти образововања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који
је изводио наставу, додатну подршку у образовању и
васпитању и друге облике образовно-васпитног рада у
разредној настави у првом образовном циклусу до дана
ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 10/19) и у школској 2018/2019.
години завршио кратак програм студија ради стручног
оспособљавања за дипломиране специјалне педагоге
и дипломиране логопеде запослене у настави у школама за образовање ученика са сметњама у развоју и
инвалидитетом који је Наставно-научно веће Факултета
за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду усвојио на седници 25. септембра 2018.
године и поседује потврду тог факултета о доедукацији
дипломираних логопеда и дипломираних специјалних
педагога запослених у школама за образовање ученика
са сметњама у развоју и инвалидитетом, остварио 30
ЕСПБ бодова и оспособљен за рад у настави у школи
за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, може да изводи наставу, додатну подршку у
образовању и васпитању и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави у првом образовном
циклусу. Кандидати попуњавају пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете,
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науке и технолошког развоја и уз одштампани пријавни
формулар достављају: 1) доказ о држављанству Републике Србије - оригинал или оверену копију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци у односу на
дан истека конкурса); 2) оригинал, оверен препис или
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 3) доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које му је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као ни за кривична дела: насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старији од 6 месеци у односу на дан
истека конкурса); 4) доказ о знању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику); 5) радну биографију – пожељно. Уз
пријавни формулар и доказе о испуњености услова,
кандидат доставља адресу пребивалишта и актуелни
број телефона како би могао да се контактира. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који су 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. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у року од 8
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона 019/549920. Пријаве на оглас и потребну документацију заједно
са пријавним формуларом слати на адресу школе: ОШ
„12. септембар“, Неготин, Трг Ђорђа Станојевића бб.
или донети лично секретару школе.

Ч АЧ А К
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАЈКА”
32250 Ивањица, Наде Поповић 48
тел. 032/662-796

Васпитач

(особа са инвалидитетом)
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које
поред општих услова 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), испуњава и посебне услове прописане чл. 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
чланом 39 Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 101/2017, 13/2017
– др. закон, 95/2018 – др. закон, 10/2019, 86/2019 –
др. закон и 157/2020 – др. закон): има одговарајуће
више образовање – васпитач, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена – васпитач (основне струковне студије, основне академске
студије или специјалистичке струковне студије) или на
студијама другог степена – васпитач (мастер академске
студије, специјалистичке 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, у складу са Законом; да кандидат поседује решење са мишљењем и оценом радне
способности и могућности запослења или одржавања
запослења Националне службе за запошљавање; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у 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 слобо-

де, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс, који се налази на званичној интрнет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе;
решење са мишљењем и оценом радне способности
и могућности запослења или одржавања запослења
Националне службе за запошљавање (оригинал или
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених
издат на прописаном обрасцу са холограмом – оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству – оригинал или оверена фотокопија, не старије од
шест месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења полицијске управе, не старије од шест месеци,
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 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; доказ да кандидат зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад доставља кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве
на конкурс.

Мајстор одржавања
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које
поред општих услова 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), испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и
6/2020): има средње образовање, III или IV степен,
машинске струке; да кандидат има положен стручни
испит за рад са судовима под притиском (за послове
руковања постројењем у котларници) и положен испит
из области противпожарне заштите у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова
у Предшколској установи „Бајка” Ивањица, дел. број
215/2 од 30.03.2021. год.; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
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. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс који се налази на
званичној интрнет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар кандидат доставља: оверену фотокопију
дипломе о завршеном средњем образовању, III или IV
степен, машинске струке; извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом – оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству – оригинал или оверена фотокопија, не старије од
шест месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења полицијске управе, не старије од шест месеци;
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 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; уверење о положеном испиту
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за рад са судовима под притиском (руковалац парних
котлова) – оверена фотокопија; уверење о положеном
испиту из области противпожарне заштите – оверена
фотокопија; доказ да кандидат зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља
кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс.
ОСТАЛО: Пријава која не садржи све тражене документе, као и пријава која садржи неоверене документе
сматраће се непотпуном. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“. Пријаве се подносе поштом или
лично у периоду од 09 до 13 сати, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс“, на адресу: Предшколска
установа „Бајка“ Ивањица, Наде Поповић 48. Конкурс
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“
32000 Чачак
Светозара Марковића 68
тел. 032/322-303

Педагог

за 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чл. 139, 140 и 144, став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 10/2019) и Правилником о степену и
врсти образовања и наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник РС”, бр. 13/18).
Кандидати уз пријаву треба да доставе: оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, у складу са чл. 140 Закон о основама система
образовања и васпитања; уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна канзна затвора у 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 изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија). Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран,
непосредно пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни фолмулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу
школе препоручено поштом или лично у року од осам
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор
школе. У поступку одлучивања о избору Конкурсна
комисија врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну прсихолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Психолошку процену врши надлежна служба за послове запошљавања. Ближе информације о конкурсу се могу добити код секретара школе на
телефон: 032/322-303.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО МИТРОВИЋ“
32000 Чачак
Светогорска 44

1) Наставник физике

са 80% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (одговарајуће
образовање из чл. 140 ЗОСОВ за наведено занимање).
Кандидати треба да испуњавају и остале услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17): да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; да
имају држављанство Републике Србије; да познају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
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2) Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера.

3) Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: први степен стручне спреме, завршена основна школа.
Услови за радна места 2 и 3: Кандидати треба да
испуњавају и остале услове предвиђене ЗОСОВ („Сл. гл.
РС, бр. 88/17): да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 139
став 1 ЗОСОВ; да имају држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 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 то не старије од 6 месеци),
оверену фотокопију дипломе и кратку биографију.
Пријаву попунити на формулару за пријаву на конкурс
која се налази на интернет страници Министарства просвете. Пријаве слати на адресу: ОШ „Ратко Митровић“,
32000 Чачак, Светогорска 44. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 245

тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – други закон, 10/2019 и 6/2020) и то:
а) да има високо образовање из области економских
наука на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, мастер
струковне студије); на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; б)
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; в) да има држављанство
Републике Србије; г) да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад; д) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: пријавни формулар Министарства просвете;
очитану личну карту или фотокопију; пропратно писмо и ЦВ; оверену фотокопију дипломе о одговарајућем
образовању; доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству, оригинал или фотокопију
која није старија од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверену фотокопију; уверење о
неосуђиваности из суда и МУП-а, оригинал или оверену фотокопију; Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности доставља се непосредно пре
закључења уговора о раду, оригинал или оверена фотокопија. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са
доказима о испуњености услова се предају непосредно у
секретаријату школе, сваког радног дана од 8.00 до 13.00
часова или слати на адресу: ОШ „Танаско Рајић”, Чачак,
Алексија Миленковића 5, са назнаком „За конкурс”.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат за радно место домара треба да
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: а) да има одговарајуће
образовање у складу са Правилником о организацији и
систематизацији послова – средње образовање машинске, металске, дрвно-прерађивачке, водоинсталатерске,
грађевинске или електротехничке струке; б) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) и д)
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, а потребну документацију, заједно
са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом, кандидати достављају школи најкасније у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упутиће се на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАНАСКО РАЈИЋ”

32000 Чачак, Алексија Миленковића 5
тел. 032/350-185
e-mail: tanaskor@mts.rs

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове

32000 Чачак, Господар Јованова 1
тел. 032/344-793

Наставник економске групе
предмета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20), и то:
1) да има одговарајуће високо образовање, стечено: а)
на студијама другог 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; ц)
да има одговарајуће високо образовање у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Економија, право
и администрација („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 и
9/2019); 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: 1) пријавни формулар који могу наћи на званичној интернет страници Министарства просвете; 2)
очитану личну карту или фотокопију; 3) пропратно
писмо и ЦВ; 4) оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; 5) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, оригинал или
фотокопију која није старија од 6 месеци); 6) извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; 7) уверење да није осуђиван, да се не води истрага и кривични поступак из суда и МУП-а. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
доставља се непосредно пре закључења уговора о раду.

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни опште услове у
складу са чл. 139 и 140 став 1 Закона о основама сис-

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
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Наука и образовање
тања, и то: а) поседовање одговарајућег образовања
(завршена основна школа); б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да има држављанство Републике Србије; г) да
зна српски језик; д) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: 1) пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете; 2)
очитану личну карту или фотокопију; 3) пропратно
писмо и ЦВ; 4) оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; 5) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, оригинал или
фотокопију која није старија од 6 месеци); 6) извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; 7) уверење да кандидат није осуђиван, да се
не води истрага и кривични поступак из суда и МУП-а.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности доставља се непосредно пре закључења
уговора о раду.

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) поседовање одговарајућег образовања
(завршена средња школа); б) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да има држављанство Републике Србије; г) да
зна српски језик; д) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: 1) пријавни формулар који могу наћи на званичној интернет страници Министарства просвете; 2)
очитану личну карту или фотокопију; 3) пропратно
писмо и ЦВ; 4) оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; 5) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, оригинал или
фотокопију која није старија од 6 месеци); 6) извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; 7) уверење да кандидат није осуђиван, да се
не води истрага и кривични поступак из суда и МУП-а.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности доставља се непосредно пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања овог огласа у
публикацији „Послови“. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија, у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни
формулар и потребну документацију треба послати на
адресу школе или предати лично у секретаријат школе.
Због достављања обавештења, одлука и позива за разговор, неопходно је да кандидат у пријави наведе тачне
контакт податке. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, на телефон: 032/344-793.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/322-527, 032/327-976
e-mail: osvukcacak@gmail.com

Секретар установе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни опште услове у
складу са чланом 132 став 2, чланом 139 и 140 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон,
10/2019 и 6/2020) и то: а) да има високо образовање
из области правних наука на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, мастер струковне студије); на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да има
држављанство Републике Србије; г) да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад;
д) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
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вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Посебан услов:
да има положен стручни испит за секретара установе
образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: 1) пријавни формулар Министарства просвете;
2) очитану личну карту или фотокопију; 3) пропратно
писмо и ЦВ; 4) оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; 5) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, оригинал или
фотокопију која није старија од 6 месеци); 6) извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; 7) уверење о неосуђиваности из суда и МУП-а,
оригинал или оверену фотокопију; 8) фотокопију обавештења о положеном стручном испиту за секретара
установе образовања и васпитања. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности доставља
се непосредно пре закључења уговора о раду, оригинал
или оверена фотокопија. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати. Пријаве са доказима о испуњености
услова се предају непосредно у секретаријату школе,
сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова или слати
на адресу: ОШ „Вук Караџић”, Чачак, Цара Душана 25,
са назнаком „За конкурс“.

ГИМНАЗИЈА ИВАЊИЦА
32250 Ивањица, 13. септембар 58
тел. 032/661-116
e-mail: ivanjickagimnazija@mts.rs

Наставник психологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати за наставника психологије треба да
испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће
образовање из члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гласник – Просветни гласник“, број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020, 1/2021): професор психологије; дипломирани психолог; дипломирани школски
психолог – педагог; дипломирани психолог – мастер;
мастер психолог; мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет); да
испуњавају услове прописане чланом 139 став 1 тачка
1), 2), 3), 4) и 5) и члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања. У радни однос у установи
може да буде примљено лице под условима прописаним
законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3) 4) и 5) саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључивања уговора о раду. Сви документи које кандидат прилаже морају бити оригинали или оверене фотокопије које нису старије од 6 месеци. Доказ о познавању
српског језика доставља кандидат који није стекао образовање на српском језику. Кандидати попуњавају формулар на званичној страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају непосредно или путем поште
на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. На
коверти назначити „За конкурс“.

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати за стручног сарадника – психолога
треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
– Просветни гласник”, број 15/2013, 11/2016, 2/2017,

11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020,
1/2021): професор психологије; дипломирани психолог;
дипломирани школски психолог – педагог; дипломирани
психолог, смер школско-клинички; дипломирани психолог мастер (лице са овим стручним звањем мора имати
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета што
доказује потврдом издатом од стране високошколске
установе); мастер психолог; да испуњавају услове прописане чланом 139 став 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона
о основама система образовања и васпитања. У радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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; 4) има држављанство Републике Србије; 5)
зна српски језик. 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. Сви документи које кандидат прилаже
морају бити оригинали или оверене фотокопије које
нису старије од 6 месеци. Доказ о познавању српског
језика доставља кандидат који није стекао образовање
на српском језику. Кандидати попуњавају формулар на
званичној страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају непосредно или путем поште
на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. На
коверти назначити „За конкурс”.

Чистачица

4 извршиоца
УСЛОВИ: први степен стручне спреме, основна школа; да кандидати испуњавају услове прописане чланом
139 став 1 тачке 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања и васпитања. У радни однос
у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик. 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. Кандидати попуњавају формулар на званичној страници Министарства просвете,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају на непосредно или
путем поште на адресу школе. Кандидат доставља оригиналну документацију или оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. На коверти назначити
„За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“
32210 Мрчајевци – Чачак

Наставник технике и технологије
за 50% радног времена

Наставник музичке културе

за 55% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидат треба: да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама
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Наука и образовање
система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”бр. 88/2017, 10/2019) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 2/17,
3/17, 13/18 11/19); поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; да је држављанин Републике Србије; извод и матичне књиге рођених; да 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 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 утврђено
дискриминаторно понашање; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су у обавези да прилико пријаве на конкурс поднесу: пријавни
формулар попуњен и одштампан са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
биографске податке и следећа документа у оригиналу
или овереној фотокопији; диплому о стеченом образовању, доказ о неосуђиваности за наведена кривићна дела (уверење Министарства унутрашњих послова
и уверење основног суда са датумом по објављивању
конкурса), уверење о држављанству (не старије од 6
месеци од дана објављивања конкурса), извод из матичне књиге рођених, доказ о познавању српског језика
–подноси кандидат који није стекао образовање на српском језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима,
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду.

Чистачица

за рад у матичној школи у Мрчајевцима
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
10/2019) и то: да има завршену основну школу; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; да је држављанин Републике Србије; да 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 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 утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс поднесу: пријавни формулар попуњен и
одштампан са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, биографске податке
и следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији; сведочанство о стеченом основном образовању
образовању, доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела (уверење Министарства унутрашњих послова и уверење основног суда са датумом по објављивању
конкурса), уверење о држављанству (не старије од 6
месеци од дана објављивања конкурса), извод из матичне књиге рођених, доказ о познавању српског језика
–подноси кандидат који није стекао образовање на српском језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима,
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве треба послати на адресу: Основна школа „Татомир
Анђелић“, 32210 Мрчајевци, са назнаком „За конкурс“.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 032/800-178.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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СРЕДЊА ШКОЛА
“ДРАГАЧЕВО”
32230 Гуча, Лучани
тел. 032/854-141

Наставник практичне наставе –
машинство и обрада метала
са 50% радног времена

Наставник машинства и обраде
метала (предмет/и из ове области)
са 50% радног времена

Теничар инвестиционог/техничког
одржавања – одржавање уређаја и
опреме
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати за наставника практичне
наставе - машинство и обрада метала и за наставника
машинства и обраде метала (предмет/и из ове области)
испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, а за техничара инвестиционог/техничког одржавања – одржавање
уређаја и опреме поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних чланом 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- аутентично тумачење) и посебне услове из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања: 1) за
наставника практичне наставе-машинство и обрада метала и за наставник машинства и обраде метала (предмет/и из ове области) да имају одговарајуће
образовање у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
Машинство и обрада метала (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017,
3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 – исп., 9/2019
и 2/2020); за техничара нвестиционог/техничког одржавања/одржавања уређаја и опреме, да има стечено
средње образовање; 2) да имају психичку физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике
Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) пријавни
формулар – попуњава се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) кратку биографију или ЦВ; 3) оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
за наставника практичне наставе-машинство и обрада метала и за наставника машинства и обраде метала (предмет/и из ове области), а за техничара инвестиционог/техничког одржавања/одржавања уређаја
и опреме оверен препис/фотокопију сведочанства о
завршеној средњој школи; 4) ивод из матичне књиге
рођених не старији од 6 месеци у односу на дан истека конкурса (оригинал или оверену копију); 5) уверење о држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци у односу на дан истека конкурса (оригинал
или оверену фотокопију); 6) уверење о неосуђиваности
из казнене евиденције МУП-а; 7) лекарско уверење да
имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (доказ подноси кандидат
који буде изабран по конкурсу пре закључења уговора
о раду). Конкурс спроводи комисија коју именује директор у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
на неодређено време, у року од 8 дана од истека рока
за пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали
услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року
од 8 дана од истека рока за подношење пријава упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 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 са листе из
претходног става и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Лице које буде изабрано по конкурсу,
дужно је да приложи доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) пре закључења уговора
о раду. Кандидат незадовољан решењем о изабраном
кандидату може да поднесе жалбу директору у року од
8 дана од дана достављања решења о избору. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, у овереној копији, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи на адресу Средња школа „Драгачево” Републике
бб, 32230 Гуча, са назнаком „За конкурс за пријем у
радни однос на неодређено време”. Пријаве и приложена документација се не враћају. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на горе наведену адресу.

ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“
32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 14
тел. 032/372-004

Наставник физичког и здравственог
васитања
УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће образовање, и то: одговарајуће високо образовање сходно члану 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС”,
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19)
стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 одговарајућем
образовању; 2. потврда да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, издат по објављивању конкурса; 3. уверење
о држављанству Републике Србије; 4. доказ о знању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
доставља само онај кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на српском језику. Услов
под бројем 2, да запослени поседује психичку способност за рад проверава се тако што се кандидати који
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују на
психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања.
Доказ који се односи на физичку и здравствену способност кандидата доставља се пре закључења уговора о
раду. Уз пријавни формулар и документацију кандидати
достављају и кратку биографију са контакт подацима
(ЈМБГ, адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар (навести радно место на које се
конкурише) који се може наћи на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (htp: //www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар и
потребну документацију треба послати на адресу школе
или предати лично у просторије школе, радним даном
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Наука и образовање
од 8.00 до 13.00 часова, 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.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 8
тел. 032/347-775
e-mail: medicinskaskola@mts.rs

Наставник предузетништва
са 60% радног времена

Наставник практичне наставе за
смер лабораторијски техничар
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо образовање сходно чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручној школи у подручју рада
Здравство и социјална заштита („Сл. гл. РС - Просветни
гласник“ бр. 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/2020 и 14/2020).
2) да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за кога 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 - образовно-васпитни рад се остварује
на српском језику. Докази о испуњености услова (уз
пријавни формулар) 1. оригинал или оверена копија
дипломе о одговарајућем образовању; 2. оригинал
или оверена копија о држављанству Републике Србије;
3. потврда да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против 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, издата по објављивању конкурса; 4. доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само онај кандидат који
одговарајуће високо образовање није стекао на српском
језику; 5. биографија кандидата са контакт подацима.
Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима није саставни део
пријаве на конкурс од стране кандидата. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар
(навести радно место на које се конкурише) који се може
наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.
rs) и да документацију која доказује испуњеност услова
конкурса, заједно са одштампаним пријемним формуларом доставе школи са назнаком „За конкурсну комисију“.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без попуњеног
пријавног формулара и пријаве без доказа о испуњавања свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном
документацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве
слати на адресу школе или предати лично у просторијама школе, радним даном од 8.00 до 12.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АРСЕНИЈЕ ЛОМА“

Горњи Милановац
32313 Рудник
Војводе Арсенија Ломе 1
тел. 032/5741-214
e-mail: os.rudnik@mts.rs

Наставник музичке културе
са 50% норме

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и
то ако: 1. има одговарајуће образовање, у складу са
чл. 140, 142, 143 и 144 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/2020) и у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/8 и 11/2019). 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног цаобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик. Кандидат је дужан да приложи читко
попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписану биографију, оверену копију уверења о држављанству не старију од 6 месеци, оверен извод из матичне
књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену копију доказа о положеном
испиту за лиценцу, потврду о неосуђиваности надлежне
полицијске управе (не старију од једног месеца), очитану личну карту, доказ о познавању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима се
доставља по коначности одлуке о избору кандидата, а
пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са потребним документима доставити на адресу:
Основна школа „Арсеније Лома“, 32313 Рудник, Војводе
Арсенија Ломе 1.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АРСЕНИЈЕ ЛОМА“

Горњи Милановац
32313 Рудник, Војводе Арсенија Ломе 1
тел. 032/5741-214
e-mail: os.rudnik@mts.rs

Стручни сарадник – педагог
Референт за финансијскорачуноводствене послове
са 50% норме

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и
то ако: 1. има одговарајуће образовање, у складу са
чл. 140, 142, 143 и 144 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/2020) и у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/8 и 11/2019). 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик. Кандидат је дужан да приложи читко
попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписану биографију, оверену копију уверења о држављанству не старију од 6 месеци, оверен извод из матичне
књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду о неосуђиваности надлежне
полицијске управе (не старију од једног месеца), очитану личну карту, доказ о познавању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима се
доставља по коначности одлуке о избору кандидата, а

пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са потребним документима доставити на адресу:
Основна школа „Арсеније Лома“, 32313 Рудник, Војводе
Арсенија Ломе 1.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ
32000 Чачак, Жупана Страцимира 9

Наставник српског језика
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, број 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17
одлука УС, 113/17 и 95/18), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/2018, 10/2019 и 6/20): 1.
да има одговарајуће високо образовање у складу са
Правилником о условима у погледу простора, опреме,
наставних средстава и степена и врсте образовања
наставника и андрагошких асистената за остваривање
наставног плана и програма основног образовања одраслих („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 13/13
и 18/13); 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: 1. пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 3. доказ да није
осуђиван из МУП-а, оригинал или оверена фотокопија,
4. уверење о држављанству, оригинал или оверена
фотокопија, 5. доказ да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад – српски језик (само кандидат
који образовање није стекао на српском језику). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (оригинал
или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени
овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају у току рада. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Кандидат уз обавезну документацију би требало да достави
и кратку биографију са контакт телефоном. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана од
дана објављивања огласа за наставника српског језика
у публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу школе: Основна школа за образовање одраслих, Жупана
Страцимира 9, 32000 Чачак, са назнаком „За конкурс”. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се на телефон школе 032/322-650.

Национална служба
за запошљавање
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ЈАГОДИНА
ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА
УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА И
ГОВОРА „11. МАЈ“
35000 Јагодина, Славке Ђурђевић 8
тел. 035/8223-204
e-mail: skolazagluve035@mts.rs

Наставник предметне наставе у
посебним условима – енглески језик
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 139 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), и то: 1) да имају
одговарајуће образовање, у складу са чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања,
у складу са чланом 3 став 2 и чланом 5 Правилника
о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС
– Просветни гласник“, бр. 17/2018 и 6/2020) и у складу са чланом 3 став 1 тачка 3 подтачка 1) Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној сколи („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 психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за 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; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик (уколико је образовање стечено на страном језику). Докази
о испуњености услова саставни су део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 2) који се прибавља пре
закључења уговора о раду.

Техничар одржавања одеће
у посебним условима
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 139 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), и то: 1) да имају
одговарајуће образовање: основно образовање, у складу са Уредбом о каталогом радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл.
гласник РС”, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018; 2) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 саанкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике
Србије; 5) да знају српски језик (уколико је образовање
стечено на страном језику). Докази о испуњености услова саставни су део пријаве на конкурс, изузев доказа
из тачке 2) који се прибавља пре закључења уговора
о раду.
ОСТАЛО: Кандидати за сва наведена радна места, уз
попуњен пријавни формулар који се налази на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR -ZA -KONKURISANjE.doc
прилажу и: краћу биографију; доказ о врсти и степену
стручне спреме (диплому и додатак дипломи); уверење
о држављанству (не старије од шест месеци); извод из
матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности
прибављено од стране надлежног органа МУП-а (издато после објављивања конкурса); доказ о знању српског
језика, односно језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата на српском језику,
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односно доказ о знању српског језика који је издала
овлашћена институција). Сви наведени докази који се
достављају уз пријаву морају бити у оригиналу или овереном препису. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве са траженом документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови” искључиво поштом, на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. У складу са
чланом 154 ст. 5 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од истека рока
за подношење пријава на конкурс, Конкурсна комисија
врши ужи избор кандидата које упућује на проверу
психолошке способности за рад са ученицима, коју
врши надлежна служба запошљавања применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене
понуде неће се узети у разматрање.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”
35000 Јагодина, Багрданска 7
тел 035/251-329

1) Наставник грађевинарства
предмети из ове области
2 извршиоца

2) Наставник математике
3) Наставник рачунарства и
информатике
предмети из ове области
2 извршиоца

4) Наставник рачунарства и
информатике
предмети из ове области,
за 50% радног времена

5) Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
6) Чистачица – помоћни радник
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије” број
88/2017, 27/2018 и 10/2019, 6/2020): да има одговарајуће образовање за послове наставника у складу са
члановима 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; обавезно образовање из члана 142
Закона је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Образовавање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина наставник
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. 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 ово образовање.
За радно место 1: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са позитивноважећим правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
за подручје рада Геодезија и грађевинарство.
За радна места 2, 3 и 4: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са позитивноважећим
правилником о степену и врсти образовања наставника

из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручној школи.
За радно место 5: Кандидат треба да има одговарајуће образовање (образовање је прописано Правилником о организацији и систематизацији послова у
Електротехничкој и грађевинској школи „Никола Тесла“ у Јагодини), и то стечено 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 из области
економских наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
из области економских наука.
За радно место 6: Кандидат треба да има одговарајуће образовање – први степен стручне спреме,
односно завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидат треба и да има: психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица и родоскврнуће, за кривична дела 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
понашање; држављанство Републике Србије; да зна
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
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар
поднети: оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченој стручној спреми (уколико је кандидат завршио
образовање по прописима који важе после 10. септембра 2015. године доставља оверену фотокопију дипломе са основних студија и и оверену фотокопију дипломе
са мастер студија), доказ о неосуђиваности, уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију),
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о
психофизичкој способности за рад са децом и ученицима (доставља кандидат пре закључивања уговора о
раду), доказ о знању српског језика (ако кандидат прилаже диплому о завршеном школовању на српском језику не треба да доставља додатне доказе за овај услов).
Рок за подношење пријава са доказима је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир. Пријавни формулар са документацијом слати на горенаведену
адресу.

ГИМНАЗИЈА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
35000 Јагодина
Слободана Пенезића Крцуна 1

Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 –
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), и то:
да има одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Сл. гласник РС“, бр. 15/2013...2/2020, 3/2020) и то:
професор физике, дипломирани физичар, дипломирани
астрофизичар, дипломирани физичар за општу физику,
дипломирани физичар за примењену физику, дипломирани физичар-информатичар, професор физике за
средњу школу, дипломирани физичар-истраживач,
дипломирани физичар за теорију и експерименталну
физику, дипломирани физичар за примењену физику и
информатику, дипломирани физичар – професор физике мастер, дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика мастер, дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика мастер, дипломирани
физичар – примењена физика и информатика мастер,
дипломирани професор физике мастер, дипломирани
физичар мастер, дипломирани физичар мастер физике-метеорологије, дипломирани физичар мастер физике-астрономије, дипломирани физичар мастер медицинске физике, мастер физичар, мастер професор физике.
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Наука и образовање
Лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима из области физике; 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 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; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник математике

са 60% радног ангажовања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 –
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), и то:
да има одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл.
гласник РС“, бр. 15/2013...2/2020, 3/2020) и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене,
дипломирани математичар за рачунарство и нформатику, дипломирани математичар-информатичар, дипломирани математичар – професор математике, дипломирани математичар за математику економије, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар-астроном, дипломирани математичар – теоријска
математика, дипломирани математичар – примењена
математика, дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом основи геометрије), дипломирани информатичар, дипломирани професор математике
мастер, дипломирани математичар мастер, дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним предметом основи геометрије), професор математике теоријско усмерење, професор математике – теоријски
смер, мастер математичар, мастер професор математике, дипломирани професор математике и рачунарства
– мастер из области математичких наука. Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима Математика или Примењена математика
(са положеним испитом из предмета Геометрија или
Основи геометрије); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивана правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 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
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и то: да
има одговарајуће високо образовање из области правних наука у складу са чланом 132 став 2 и чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), и то: високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривич-

Бесплатна публикација о запошљавању

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; држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Уз пријаву кандидати су дужни да
доставе: кратку биографију, диплому или уверење о
стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена копија, уколико је кандидат стекао високо образовање на студијама другог степена, доставља оверену
фотокопију дипломе другог степена и оверену фотокопију дипломе основних академских студија), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о неосуђиваности
(не старији од 6 месеци, документ издаје МУП – полицијска управа), уверење о држављанству (оригинал не
старији од 6 месеци или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду; доказ о знању српског језика (ако кандидат прилаже диплому о завршеном школовању на српском језику не треба да доставља додатне доказе за овај услов).
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се подносе на адресу:
Гимназија „Светозар Марковић“, 35000 Јагодина, Слободана Пенезића Крцуна 1. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВИЛАЈНАЦ“
35210 Свилајнац, Браће Југовић 10
тел. 035/321-408

Наставник практичне наставе
у електротехници
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем
у радни однос прописане одредбама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/17 – други закон и 10/19) и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС” бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05,
2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13 и 8/17), и то:
поседовање одговарајућег високог образовања на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академије), и
то студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет – физику, у складу са
чланом 140 став (1) тачка 1) Закона о основама система
образовања и васпитања; 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
насиља насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Референт за правне, кадровске и
административне послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане одредбама Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 – други закон и 10/19), и то:
поседовање средњег стручног образовања након завршене средње школе, у складу са одредбом члана 47
Правилника о организацији и систематизацији послова;
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 насиља насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и

злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Техничар инвестиционог одржавања
уређаја и опреме
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем
у радни однос прописане одредбама Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/17 – други закон и 10/19), и то: поседовање
средњег стручног образовања, након завршене средње
школе, у складу са одредбама Правилника о организацији и систематизацији послова; 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 насиља насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Техничар одржавања
информационих система и
технологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем
у радни однос прописане одредбама Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/17 – други закон и 10/19), и то: поседовање
средњег стручног образовања, након завршене средње
школе, у складу са одредбама Правилника о организацији и систематизацији послова; 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 насиља насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Уз пријаву кандидати су дужни да
доставе: оверену фотокопију или оверен препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању у складу са
одредбама Закона о основама система образовања
и васпитања, не старију од шест месеци; уверење
надлежног суда о некажњавању, не старије од шест
месеци; уверење о држављанству, не старије од шест
месеци; уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за
кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања (члан
139 став 1 тачка 3), не старије од шест месеци; извод
из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду
(не старије од шест месеци). Напомена: документа која
се прилажу као докази о испуњености услова не могу
бити старија од шест месеци, а достављају се оригинали или оверене копије. Докази који се достављају у
виду копије морају бити оверени у складу са Законом
о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени
гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15). Пријаве са комплетном документацијом (доказима о испуњавању услова),
достављају се на горе наведену адресу, са назнаком:
„За радно место ____ (навести радно место за које се
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конкурише“. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Ближе информације могу се добити код секретара, на телефон школе: 035/321-408. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“

35250 Параћин, Војводе Бојовића 13
тел. 035/561-753, 561-063
e-mail: stevanjakovljevic@gmail.com

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку
у матичној школи

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

Наставник дефектолог
– олигофренопедагог
Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Главици,
на одређено време ради замене лица
одсутног преко 60 дана због именовања
на фукцију в. д. директора школе
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат мора да
испуњава и посебне услове, и то: одговарајућа стручна спрема према Закону о основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије. Кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс доставе: краћу биографију, извод из матичне
књиге рођених, доказ о стручној спреми (копија дипломе оверена код нотара), уверење да нису под истрагом
(прибавља се код суда), доказ о неосуђиваности кандидата (прибавља се код полицијске управе у Јагодини) и
уверење о држављанству. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за послове запошљавања. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на горе наведену адресу школе.

ОШ „РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ”
35270 Мајур
тел. 035/261-378

Наставник разредне наставе

за рад у матичној школи у Мајуру

Референт за правне, кадровске и
административне послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1)
да има одговарајуће образовање и то: за радно место
наставник разредне наставе у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др.
Закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/19, 2/20, 8/2000, 16/2000, 19/2000,
3/2021, 4/2021 и 17/2021); за радно место референт
за правне, кадровске и административне послове у
складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Радислав Никчевић” у Мајуру
и то средње образовање у трајању од четири године
– смер економски, рачуноводствени, правни, административни и преводилачки и архивско-музејски или
гимназија; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
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за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: 1) диплому о
стеченом одговарајућем образовању за радно место
наставник разредне наставе, односно сведочанство о
завршеном средњем образовању у трајању од четири
године за радно место референта за правне, кадровске и административне послове, 2) извод из матичне
књиге рођених, 3) уверење о држављанству Републике Србије, 4) уверење о неосуђиваности и непостојању
дискриминаторног понашања, издато од стране МУП-а
Србије, 5) доказ о знању српског језика достављају кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику, 6) радну биографију (осим за лица која
први пут заснивају радни однос) – пожељно. Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу или овереној
фотокопији. Оригинали уверења не смеју бити старији
од шест месеци. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Радислав
Никчевић“, Мајур бб., 35270 Мајур, Јагодина, са назнаком „За конкурс” или предати лично.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
35207 Поточац
тел. 035/8522-804

Чистач
УСЛОВИ: Пријем у радни однос се врши под условима
прописаним чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања и условима прописаним Правилником о организацији и систематизацији послова у
Основној школи „Вук Караџић“ у Поточцу. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, а заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају: оверену
копију доказа о одговарајућем образовању у складу са
чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања као и Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Вук Караџић“
и то: диплому о основном образовању, уверење о
држављанству Републике Србије, доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 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. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од
пријема резултата психолошке процене способности за
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар са потребном
документацијом траженом овим конкурсом доставити на
адресу: Основна школа “Вук Караџић“, 35207 Поточац,
у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

ЕТШ „СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ”

35000 Јагодина, Кнегиње Милице бб.

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
прописане Законом о раду („Службени гласник РС” бр,
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС,
113/17 и 95/2018-аутентично тумачење) као и посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018-др. Закон, 10/19 и 6/20), односно да:
има одговарајуће високо обраовање из области правних наука у складу са чланом 132 став 2 и чланом 140
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.
Закон, 10/19 и 6/20) и то: високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер стуковне студије, специјалистичке студије),
високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са 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 кривично дело
примања мита или давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник предметне наставе –
немачки језик
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
прописане Законом о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС,
113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење), као и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 10/19 и 6/20),
односно да: има одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Службени гласник РС
– Просветни гласник“, бр. 5/2015, 16/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и
1/2021) и то: 1) професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; професор немачког језика и књижевности и италијанског језика; мастер филолог (студијски програм или главни предмет,
односно профил Немачки језик и књижевност); мастер професор немачког језика и књижевности; мастер
професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет, односно профил Немачки језик и
књижевност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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.

Наставник предметне наставе
услуживања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
прописане Законом о раду („Службени гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење), као
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. Закон, 10/19
и 6/20), односно да: има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
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Наука и образовање
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
Трговина, угоститељство и туризам („Службени гласник
РС – Просветни гласник“, бр. 5/2015, 16/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и
1/2021), и то: 1) виши стручни радник технологије услуживања; 2) ресторатер; 3) менаџер хотелијерства, смер
ресторатерство; 4) виши стручни радник-комерцијалист
угоститељства; 5) виши стручни радник организатор у
угоститељству, одсек или смер услуживање; 6) виши
стручни радник у угоститељству, смер услуживање; 7)
виши стручни радник организатор пословања у угоститељству, одсек услуживање; 8) виши угоститељ; 9)
комерцијалист угоститељства; 10) виши стручни радник струка угоститељска-занимање комерцијалист
угоститељства; 11) економист, на одсеку за финансијско пословање предузећа; 12) виши стручни радник
у угоститељству, одсек услуживање; 13) диплимирани
економиста-менаџер за хотелијерство; 14) менаџер
хотелијерства, смер ресторатерство; 15) економиста за
туризам и угоститељство; 16) економиста за туризам и
угоститељство, смер услуживања; 17) економиста за
туризам и угоститељство, смер ресторастерство-услуживање; 18) економиста-менаџер за туризам и угоститељство; 19) струковни менаџер ресторатерства из
области менаџмента и бизниса; 20) струковни менаџер
ресторатерства; 21) струковни менаџер хотелијерства;
22) струковни економиста за туризам и угоститељство;
23) струковни економиста на студијском програму-туризам и угоститељство; 24) економиста за менаџмент, на
смеру туризам и угоститељство; 25) струковни менаџер
за туризам и угоститељство из области економских
наука; 26) струковни менаџер из области менаџмента и бизниса; 27) дипломирани менаџер у хотелијерству; 28) дипломирани економиста-менаџер туризма;
29) дипломирани економиста-менаџер за туризам, на
смеру Туристички менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета; 30) дипломирани
економиста-менаџер за хотелијество, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета; 31) дипломирани економиста-менаџер за туризам, ако су на основним академским
студијама изучавани наставни садржаји из области
предмета; 32) дипломирани економиста-менаџер за
хотелијество, ако су на основним академским студијама
изучавани наставни садржаји из области предмета; 33)
мастер економиоста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелиојерство или Економија – модул менаџмент у туризму; 34) мастер менаџер, претходно завршене основне
академске студијем на студијском програму Менаџер у
хотелијерству; 35) виши стручни радник, струке угоститељско-туристичке, занимање услуживање; 36) специјалиста струковни економиста за пословну економију и менаџмент угоститељства и гастрономије, ако
су изучавани наставни садржаји из области предмета.
Сва наведена лица морају имати претходно завршено
средње образовање за образовни профил: конобар,
техничар услуживања или угоститељски техничар; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са 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 кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад.

кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица

2) Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи –
наставник виолине

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
прописане Законом о раду („Службени гласник РС“,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука
УС, 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење), као и
посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. Закон, 10/19 и
6/20). Кандидат треба: да поседује одговарајуће образовање – први степен стручне спреме, односно завршена основна школа; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у 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

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи и то: уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених (са холограмом); оверену
фотокопију или оверен препис сведочанства о завршеној основној школи; доказ надлежне полицијске управе
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
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; доказ о знању
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи); радну биографију (осим
за лица која први пут заснивају радни однос) – пожељно доставити. Лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Докази о испуњености услова достављају се у
оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи
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 стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема
разултата психолошке процене способности за рад са
ученицима и обавља разговор са кандидатима са листе.
Комисија доноси решење о избору кандидата у року од
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс” или доставити
лично у секретаријат школе, радним данима од 7.30 до
14.30 часова. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, путем телефона 035/251602. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб.
тел./факс: 035/8472-344
e-mail: direktor@talenti.edu.rs

1) Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи –
наставник теоријских музичких
предмета

3) Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи –
наставник виолончела
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), односно да има
стечено одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и посебне услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким
школама у подручју рада Култура, уметност и јавно

информисање („Сл. гласник РС “бр. 16/2015, 11/2016,
2/2017, 9/2019, 14/2020 и 2/2021); 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 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 понашање; да има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

4) Дипл. економиста за финансијскорачуноводствене послове – шеф
рачуноводства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), односно да има
стечено одговарајуће високо образовање из области
економских наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања – на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против 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 језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.

5) Домар / мајстор одржавања –
ложач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), односно: да има
стечено одговарајуће образовање – завршену средњу
школу – III степен стручне спреме и положен стручни
испити за рад са судовима под притиском или за руковаоца парних котлова на чврста горива; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

6) Сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), односно да има
стечено одговарајуће образовање – завршену основну
школу; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
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породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије, да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја доставити: оверену фотокопију дипломе/сведочанства/уверења о стеченом образовању; уверење о држављанству
Републике Србије, (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (на новом обрасцу); доказ
о неосуђиваности (издат од МУП-а); биографију/ЦВ.
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат после
доношења одлуке, а пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу Школа за музичке таленте, Милице
Ценић бб, 35230 Ћуприја са назнаком “За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон:
035/8472-344, код секретара школе.

рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова.
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Заједно
са одштампаним пријавним формуларом који се налази
на званичној интернет страници, школи се доставља:
доказ о одговарајућем образовању (оверен препис или
оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању,
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), доказ односно уверење
о поседовању образовања психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова а
издато од стране високошколске установе, уверење о
држављанству не старије од 6 месеци, извод из казнене
евиденције надлежне полицијске управе, не старије од
шест месеци, лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима, изабрани кандидт доставља пре закључења уговора о раду.
У поступку одлучивања о избору кандидата, комисија
врши ужи избор кандидата, које упућује на претходну психолошку процену за рад са децом и ученицима,
коју врши национална служба запошљавања применом
стандардизованих поступака.

Чистачица

ОШ „БОШКО ЂУРИЧИЋ“

са 70% радног времена

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Остали услови: да
има завршено основно образовање, психичка, физичка и здравствена способност за рад са учениицима, да
лице које конкурише није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици одузимање малолетног лица запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривиична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међунродним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(доказује се изводом из казнене евиденције), да има
држављанство Републике Србије, да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Заједно
са одштампаним пријавним формуларом који се налази на званичној интернет страници, школи се доставља
доказ о одговарајућем образовању (оверен препис или
оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању),
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из података казнене
евиденције надлежне полицијске управе (не старије од
шест месеци). Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима, изабрани кандидт доставља пре закљуења уговора о раду.
У поступку одлучивања о избору кандидата, комисија
коју именује директор школе врши ужи избор кандидта,
које упућује на преходну психолошку процену за рад
са децом и ученицима, коју врши Национална служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу или предти лично. Ближе информације се могу добити на телефон: 035/245-503 и код
секретара школе. Непотпуне и /или неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник немачког језика
Наставник разредне наставе
Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Стручни сарадник – психолог

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат треба да
има одговарајуће високо образовање за радно место
наставника, треба да испуњава услове из члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања и
да испуњава услове у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, и 17/21);
1) студије 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 студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педгошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1)
подтачка 2. овог члана мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет групу предмета. Остали услови: психичка физичка и здравствена способност за рад
са ученицима да лице које конкурише није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштањеи
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није
у склалду са законом утврђено дискиминаторно понашање (доказује се изводом из казнене евиденције), да
има држављанство Републике Србије, да зна српски
језик на коме се остварује образовно васпитни рад, да
има у складу са чланом 142 Закона о основама система
образовања и васпитања, образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
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КИКИНДА
ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“

23305 Мокрин, Светог Саве 101
тел. 0230/62-048

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140
ставовима 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 –
др. закони, 10/2019 и 6/2020; у даљем тексту: Закон)
– чл. 122 ст. 2 Закона, а које има одговарајуће образовање за наставника, педагога и психолога основне
школе из члана 140 ставова 1 и 2 Закона, дозволу за
рад наставника, 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 (чл. 122 ст. 5 Закона), а
изузетно ако се на конкурс не пријави ниједан канди-

дат са одговарајућим образовањем из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе
може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника основне
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (члан 122 став 6 Закона).
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 и 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021 и 17/2021, у даљем тексту: Правилник), прописани су степен и врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Докази о постојању
услова: 1. да има образовање из чл. 139 ст. 1 и чл.
140 ст. 1 и 2 Закона – доказује се подношењем оверене фотокопије дипломе, односно уверења о стеченом
високом образовању у степену и врсти из Правилника. Лица која су образовање стекла 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 чл. 140 Закона или су образовање стекли у
систему војног школства или у иностранству, као доказ
о испуњености услова у погледу стеченог образовања,
достављају оверену фотокопију решења министарства
надлежног за послове образовања (чл. 143 Закона); 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима из чл. 139 ст. 1 тач. 2) Закона – доказује се подношењем оригинала или оверене
фотокопије лекарског уверења надлежне службе медицине рада пре закључења уговора о раду; 3. да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона, да није против
кандидата покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора – доказује се подношењем оригинала или оверене фотокопије уверења
надлежне службе Министарства унутрашњих послова и
надлежног основног суда (не старије од шест месеци);
4. да је држављанин Републике Србије из чл. 139 ст.
1 тач. 4) Закона – доказује се подношењем оригинала
или оверене фотокопије (не старије од шест месеци); 5.
да зна српски језик као језик на којем остварује образовно-васпитни рад из члана 139 став 1 тачка 5) Закона – лица која су одговарајуће образовање стекла на
српском језику подносе доказ као за тачку 1, а уколико
одговарајуће високо образовање није стечено на српском језику доставља се оверена фотокопија потврде/
уверења да је лице стекло средње, више или високо
образовање на српском језику или је положило испит из
језика по програму одговарајуће високошколске установе (члан 141 став 7 Закона); 6. да има дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника из чл.
122 ст. 5 Закона – доказује се подношењем оригинала или оверене фотокопије дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7. да има обуку и
положен испит за директора установе из чл. 122 ст. 5
Закона – доказује се подношењем оверене фотокопије
уверења о положеној обуци и испиту за директора (изабрани директор који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност (чл. 122 ст. 9 Закона), а директору који не положи испит за директора у року од две
године од дана ступања на дужност, престаје дужност
директора (члан 122 став 10 Закона); 8. да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања из чл. 122 ст. 5 Закона – доказује се подношењем
потврде/уверења или овереном фотокопијом истих
издатим од стране послодаваца код којих је обављао
напред наведене послове; 9. извод из матичне књиге
рођених (не старији од шест месеци), односно његову оверену фотокопију за кандидате који су променили
презиме односно име после издавања дипломе. Осим
утврђивања испуњености услова за избор директора,
Комисија цени и доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) – чл. 123 ст. 14 Закона, те уколико је у раду кандидата таквог надзора било, кандидат треба да достави
и извештај, односно оверену фотокопију извештаја просветног саветника. Уколико се на конкурс пријављује
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Наука и образовање
лице које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања – чл. 123 ст. 15 Закона.

стекао средње, више или високо образовање на језику
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски и
мађарски језик) или је положио испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у листу „Послови“. Кандидати уз својеручно потписану пријаву достављају: преглед кретања у служби,
биографске податке и податке о стручним и организационим способностима и конкурсну документацију
наведену овим конкурсом, путем поште или лично на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Неблаговремена пријава је пријава која је поднета
након истека рока на који је конкурс објављен. Непотпуна пријава је она пријава која не садржи тражену
конкурсну документацију. Конкурсна документација се
не враћа. Лице надлежно за контакт са кандидатима је
координатор комисије, секретар установе, путем телефона: 0230/620-48.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови”. Лице задужено
за давање обавештења о јавном конкурсу: Ивана Нађ
Ђелошевић, 024/853-034, 064/987-7827. Адреса на коју
се подносе пријаве: Техничка школа Ада, Моше Пијаде 47, 24430 Ада, лично, у затвореној коверти или на
адресу на коју се подносе пријаве, са назнаком „За конкурс” или поштом, са повратницом, на адресу на коју
се подносе пријаве. 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, код надлежне
службе за запошљавање. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способност за рад
са децом и ученицима.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА АДА
24430 Ада, Моше Пијаде 47
тел. 024/853-034, 064/9877827

Професор мађарског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка запосленог, а
најдуже до 31. августа 2022. године

Наставник предметне наставе
стручних предмета у подручју рада
Машинство и обрада метала
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до повратка
запосленог, а најдуже до 31. августа
2022. године

Секретар школе

на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до повратка
запосленог, а најдуже до 31. августа
2022. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште
услове у складу са чл. 139 Закона о основнама система образовања и васпитања: 1) психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима;
2) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) држављанство Републике
Србије; 4) познавање српског језика и језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик). За
сва радна места се траже следећи услови: одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о сновама
система образовања и васпитања, односно високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Докази о
испуњавању услова (не старији од 6 месеци од дана
приаве): пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписана биографија кандидата, оригинал/оверена копија
дипломе, фотокопија о положеном стручном испиту,
односно лиценци (ако кандидат поседује), оригинал /
оверена копија уверења о држављанству, оригинал /
оверена фотокопија уверења о неосуђиваности, доказ о
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад. Доказ представља јавна исправа да је кандидат

Бесплатна публикација о запошљавању

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ МИЛУТИН“

38205 Косовска Грачаница
тел. 038/640-79

1. Наставник математике
2. Наставник разредне наставе
2 извршиоца

3. Наставник руског језика
4. Педагошки асистент

за подршку у образовању Рома,
на одређено време
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање према члану 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 – други закон, 10/2019, 27/2018 – други закон и 6/2020), односно по Правилнику о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи. У погледу осталих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава опште
услове прописане у члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Потребна документација:
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; оверена фотокопија дипломе; уверење о неосуђиваности;
уверење да кандидат није под истрагом; фотокопија или
очитала лична карта. Рок за пријаву: 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38220 Косовска Митровица
Лоле Рибара 29

Наставник, економија,
право и администрација
– наставник предметне наставе
економских предмета
2 извршиоца

Наставник предметне наставе
рачунарства и информатике
за 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане законом за заснивање радног односа
и посебне услове предвиђене чл. 139 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020). Кандидати
поред општих услова треба да испуњавају и следеће
услове: поседовање одговарајућег образовања и то:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање од
10.09.2005. године; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело

за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примања мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом, извршена
психолошка процена способности за рад са децом и
ученицима, у складу са законом, знање српског језика
и језика на којем се остварује образовно-васпитни профил. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, у овереној копији, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и
приложена документација се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у размарање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству Републике
Србије или извод из матичне књиге рођених (оверена
фотокопија). Докази о провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима и лекарско уверење
се прибављају пре закључења уговора о раду. Одлука
о избору кандидата донеће се у року од 8 дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава за конкурс“.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ“
38220 Косовска Митровица
Џона Кенедија 17
тел. 028/423-709

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета
у стручној школи са разредним
старешинством за наставни предмет
Виолина
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање (дипломирани
музичар виолиниста; мастер музички уметник; професонални статус виолиниста; дипломирани музичар
усмерење виолиниста; академски музичар виолиниста);
2. психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. уверење о држављанству, 5.
знање српског језика. Кандидати треба да испуњавају
услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18,
10/19, 6/20). Кандидати подносе одштампан и попуњен
пријавни формулар са званичне странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе са одговарајућом стручном спремом,
уверење о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених и извод из казнене евиденције
при надлежној полицијској управи МУП-а, као и да зна
српски језик. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Адреса на коју се подносе пријаве: Музичка школа
„Миодраг Васиљевић“ Косовска Митровица, Џона Кенедија 17, 38220 Косовска Митровица или се шаљу поштом
са повратницом уз назнаку „За конкурс“.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Наука и образовање

СРЕДЊА ШКОЛА

38227 Звечан, Нушићева 7
е-mail: ss_graf_zvecan@yahoo.com

Наставник математике
Наставник више стручних
медицинских предмета
Наставник практичне наставе
на смеру Санитарно-еколошки
техничар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, кандидати треба да испуњавају и посебне
услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020). Уз пријаву на
конкурс кандидати подносе: одштампан пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписану биографију кандидата и контакт телефон, оверену
копију дипломе о стеченом образовању (не старија од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија, не старија од 6 месеци), уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
копија, не старија од 6 месеци), уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), уверење да против лица
није покренут кривични поступак и да против лица није
покренута истрага (не старије од 6 месеци). Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази прилажу
се у оригиналу или овереној копији. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс доставити лично
или послати на горнаведену адресу. Контакт телефон:
028/664-064. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈА“
Србица, 38334 Осојане
Село Бање, Светог Николе 19
тел. 065/223-7276

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидати треба: да имају одговарајуће високо образовање стечено на: студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: 1) на студијама другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) на
студијама другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, на основним студијама
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из става 1 тачка 1 подтачка (2), горе поменутог члана
закона, мора да има завршене студије првог степена
из научне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, изузетно може и кандидат са стеченим одговарајућим високим образовањем 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 вапитања, након стеченог образовања.
Кандидати треба и да: имају дозволу за рад (лиценцу)
васпитача и стручног сарадника; да имају дозволу за
рад директора – лиценцу за директора (кандидат који
нема ту лиценцу може бити изабран, али ће бити дужан
да испит за директора положи у року од две године од
дана ступања на дужност); да поседују знање језика
на коме се изводи васпитно-образовни рад у установи (српски језик); да имају најмање 8 година радног
искуства у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
(за кандидате првог степена или вишег образовања,
десет година радног искуства на пословима образовања и васпитања); да поседују психичку и физичку
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да су држављани Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном судском пресудом за кривична дела
из члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања, за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
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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 нису осуђивани правоснажном
судском пресудом за кривично дело или привредни
преступ у области привредног пословања. Кандидати
су дужни да уз уредно попуњен образац (пријавни формулар) који се преузима са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
доставе следећу документацију; 1. извод из матичне
књиге рођених (у оригиналу и не старије од шест месеци); 2. уверење о држављанству (у оригиналу и не старије од шест месеци); 3. оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; 4. оверену фотокопију / уверење
о положеном стручном испиту за лиценцу; 5. доказ да
кандидат зна српски језик (уколико кандидат није завршио образовање на том језику), са писменим доказом о
положеном испиту из српског језика одговарајуће високошколске институције; 6. оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту (лиценца); 7. потврду о
радном искуству у области образовања и васпитања;
8. уверење о неосуђиваности за наведена кривична
дела, да није покренут кривични поступак, нити донета наредба о спровођењу истраге, да није подигнута
оптужница или донето решење о одређивању притвора
(не старије од шест месеци); 9. уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима (не старије од шест месеци); 10.
уверење надлежног привредног суда да кандидат није
осуђиван за привредни преступ (не старије од шест
месеци); 11 извештај просветног саветника о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (уколико је кандидат претходно обављао дужност директора те исте установе); 12.
преглед кретања у служби са биографским подацима
и будућим преглдом стратегије у развоју установе у
свом четворогодишњем мандату; 13. кандидат прилаже уверње о положеном испиту за директора установе
ако га има (оверена фотокопија) или најдуже у року од
две године од ступања на дужност да испит положи;
14. доказ о радном искуству у области образовања и
васпитања са временском дужином стажа; 15. уверење
о здравственој способности за рад са децом – кандидати непосредно достављају пред закључење уговора о
раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у листу „Послови”. Пријаве са
одговарајућом документацијом кандидати су дужни да
доставе у горенаведеном року, лично или путем поште,
на следећу адресу: Предшколска установа „Маја” Србица, Село Бање, Светог Николе 19, 38334 Осојане, са
назнаком „Конкурс за директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Телефон за
информације 065/2237-276, секретар установе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
Обилић
38213 Прилужје

Наставник српског језика и
књижевности
за 14 часова

Наставник за наставни предмет –
области рударство
55% радног времена

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос за наведена
радна места услови су прописани чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони
10/2019, 27/2018, др. закон 6/2020), Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II,
2/2017, 2/2017-II i 13/2018) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Геологија, рударство и металургија (Правилник је
објављен у “Сл. гласнику РС – Просветни гласник, број
8/2015, 19/2015 и 8/2017). Кабдидати достављају и:
диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење, потврду да нису осуђивани, потврду да нису под
истрагом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у размарање. Рок за достављање документације 15 од дана расписивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”
38211 Племетина

Педагошки асистент

за пружање додатне подршке
ученицима ромске националности,
на одређено време до краја школске
2021/2022. године, односно до
31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава улове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања (“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 асистенту и андрагошком асистенту (“Службени гласник РС”,
број 87/2019), средње образовање у четворогодишњем
трајању и савладан програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике ромске националности; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за која је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимања малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица, или
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и 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 на коме се остварује образовно-васпитни рад и да зна ромски језик.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници сајта Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз
пријаву на конкурс кандидати достављају и доказе о
испуњавању тражених 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 ромске националности; доказ
о неосуђиваности за кривична дела из чл. 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); извод из матичне књиге
рођених, краћу биографију са адресом и контакт телефоном. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази и који уђу у ужи круг биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе
које су навели у својим пријавама. Након обављене психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и
обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања
разговора кандидати ће бити обавештени на број телефона који напишу у пријави. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве са потребном документацијом доставити поштом, или лично, на адресу школе: ОШ „Свети Сава“, 38211 Племетина, са назнаком „За конкурсну
комисију – конкурс за педагошког асистента“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће бити разматране.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ”
34000 Крагујевац, 9. маја 110б
тел. 034/203-843

Наставник српског језика
за 51% радног времена

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)
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Наука и образовање
подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог члана, чланом 142 став
1 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/019,
6/2020); да има одговарајуће образовање из Правилника о организацији и систематизацији послова и радних
задатака у Основној школи „Драгиша Луковић Шпанац“
у Крагујевцу бр. 1616 од 15. 09.2021. године. Степен
и врста образовања морају бити у складу са чланом
3 тачком 1 Правилника о степену и врсти обазовања
наставника и стучних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије или положио
стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да
има образовање из члана 142 став 1 овог закона. Кандидат 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 здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе 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 дикриминаторно 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 Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар кандидат прилаже: оригинал или оверену фотокпију
дипломе; оригинал или оверену фотокопију доказа да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, односно доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије или
доказ оположеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ);
кандидат који није положио испит из психолошких,
педагошких и методичких 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 евиденције прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне
полицијске управе (оригинал или оверену фотокопију),
не старије од 6 месеци; доказ да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад – српски језик, обавезно достављају 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. 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 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. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара, телефон: 034/203-843.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“

34313 Наталинци
тел. 034/821-191, 034/821-218

Стручни сарадник – психолог школе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, према Правилнику о степену и врсти образовања
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наставника и стручних сарадника у основној школи и
Закону 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 три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
давање или примање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 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;
држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни формулар
који се преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, документа о
поседовању одговарајућег високог образовања према
Правилнику 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) и одредбама
Закона о основама система образовања и васпитања,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о неосуђиваности.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Документа се достављају
или у оригиналу или као оверене фотокопије. Приложена документација се не враћа. Конкурсна комисија
школе доноси решење о избору кандидата у року од
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Уз пријавни формулар кандидат треба да приложи сву
потребну документацију и достави школи, лично или
на адресу. ОШ „Милан Благојевић“, 34313 Наталинци.
Додатне информације о конкурсу могу се добити путем
телефона: 034/821-191 и 034/821-218.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
34106 Ердеч, Партизанских курира бб.
тел. 034/300-237, 311-985

Наставник немачког језика
за 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 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 образовања 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, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
3/2021 и 4/2021) – за наставника; 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 насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за 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. Кандидати
попуњавају пријемни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи, и то: кратку биографију (ЦВ); оверену фотокопију или препис сведочанства средње школе (не старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, не старије од 6 месеци; уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци; доказ о знању српског језика на којем се
изводи образовно-васпини рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); оригинал или оверену копију извода из матичне књиге
рођених на прописаном обрасцу са холограмом; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима – ово уверење се подноси
пре закључења уговора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену

способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија након добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве
без попуњеног пријавног формулара, пријаве без доказа о испуњености свих услова конкурса, пријаве са неовереном документацијом у прилогу. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку у складу са Законом о
заштити података о личности („Службени гласник РС“,
бр. 87/18) Пријавни формулар са конкурсом траженим
документима и доказима о испуњености услова доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у затвореној коверти са назнаком: „За конкурс ____
(навести радно место за које се конкурише)“, поштом
на горенаведену адресу или се непосредно предају
секретару школе. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, сваког радног дана у
времену од 09.00 до 13.00 часова или путем телефона:
034/300-237, 311-985.

Домар – мајстор одржавања
за 50% радног времена

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 и 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 образовања 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, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 3/2021 и 4/2021) и чл. 21 Правилника о организацији и систематизацији послова, положен испит из
противпожарне заштите; 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 насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи, и то: кратку биографију (ЦВ), оверену фотокопију
или препис сведочанства средње школе (не старије од
6 месеци); уверење да није осуђиван за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, не старије од 6 месеци; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; доказ о
знању српског језика на којем се изводи образовно-васпини рад у школи (уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику); оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге рођених на прописаном
обрасцу са холограмом; уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима – ово уверење се подноси пре закључења уговора о
раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија
након добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неће
се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне
пријаве, пријаве без попуњеног пријавног формулара,
пријаве без доказа о испуњености свих услова конкурса,
пријаве са неовереном документацијом у прилогу. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку у складу
са Законом о заштити података о личности („Службени
гласник РС“, бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњености
услова доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у затвореној коверти, са назнаком: „За
конкурс ____ (навести радно место за које се конкурише)“, поштом на горенаведену адресу или се непосредно предају секретару школе. Ближе информације
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Наука и образовање
о конкурсу могу се добити код секретара школе, сваког
радног дана од 09.00 до 13.00 часова или путем телефона 034/300-237, 311-985.

Сервирка

за 75% радног времена
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 и 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 образовања 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, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 3/2021 и 4/2021) и чл. 22 Правилника о организацији и систематизацији послова и стечено искуство
на наведем пословима од најмање три 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 насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи, и то: кратку биографију (ЦВ); оверену фотокопију или препис
сведочанства средње школе (не старије од 6 месеци);
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 одговарајуће образовање није
стечено на том језику); оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених на прописаном
обрасцу са холограмом; уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима – ово уверење се подноси пре закључења уговора о
раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија
након добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неће
се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне
пријаве, пријаве без попуњеног пријавног формулара,
пријаве без доказа о испуњености свих услова конкурса, пријаве са неовереном документацијом у прилогу.
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку,
у складу са Законом о заштити података о личности
(„Службени гласник РС“, бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и доказима о
испуњености услова доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс ____ (навести радно место за које се
конкурише)“, поштом на горенаведену адресу или се
непосредно предају секретару школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе,
сваког радног дана у времену од 09.00 до 13.00 часова
или путем телефона: 034/300-237, 311-985.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за научну област
Рачунарске науке, ужа научна
област Методологије рачунарства
у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време на пет година
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УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области рачунарских наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о ближим условима и поступку за избор у
звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом
Факултета, Правилником о условима за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и посебне услове прописане законом и
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да
су прихваћени за објављивање до момента пријаве на
конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву на
конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом
осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Сходно Упутству за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање Универзитета у Крагујевцу кандидат је
обавезан да, све документе којима се доказују његови
биографски подаци, као и обавезни и изборни елементи за избор у звање наставника предвиђени за одговарајуће научно поље, достави у електронском облику,
на тај начин што ће релевантна документа скенирати,
у ПДФ формату, похранити у засебне фолдере и снимити (нарезати) на компакт-диск, који се доставља уз
пријаву на конкурс. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Ванредни професор за научну област
Математика, ужа научна област
Математичка анализа са применама
у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области математичких наука. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу,
Статутом Факултета, Правилником о условима за избор
наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и посебне услове прописане законом и
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да
су прихваћени за објављивање до момента пријаве на
конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву на
конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом
осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Сходно Упутству за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање Универзитета у Крагујевцу кандидат је
обавезан да, све документе којима се доказују његови
биографски подаци, као и обавезни и изборни елементи за избор у звање наставника предвиђени за одговарајуће научно поље, достави у електронском облику,
на тај начин што ће релевантна документа скенирати, у
ПДФ формату, похранити у засебне фолдере и снимити
(нарезати) на компакт диск, који се доставља уз пријаву
на конкурс. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Сарадник у настави за научну област
Рачунарске науке, ужа научна
област Методологије рачунарства
у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време на годину дана

УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани информатичар
са укупном просечном оценом најмање осам (8) на сту-

дијама првог степена и уписане мастер академске или
специјалистичке студије. 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 поред општих услова треба да
испуњавају и посебне услове прописане законом и
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду
да су прихваћени за објављивање до момента пријаве
на конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву
на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних
органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова
у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Асистент са докторатом за научну
област Биологија, ужа научну
област Зоологија
у Институту за биологију и екологију
Факултета, на одређено време
на три године

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, доктор наука – биолошке 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 поред општих услова треба да
испуњавају и посебне услове прописане законом и
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду
да су прихваћени за објављивање до момента пријаве
на конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву
на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних
органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова
у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Асистент за научну област
Рачунарске науке, ужа научна
област Методологије рачунарства

у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време на три године
УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а, и уписане докторске студије
уже научне области за коју се бира или ниво 7.2 НОКС-а
магистар рачунарских наука уз услов да је прихваћена
тема докторске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а
доктор рачунарских наука који је изабран у звање асистента по Закону о високом образовању и у наведеном
звању провео највише један изборни период. 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 поред општих услова треба да
испуњавају и посебне услове прописане законом и
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду
да су прихваћени за објављивање до момента пријаве
на конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву
на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних
органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова
у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.
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Наука и образовање

Доцент за научну област
Психолошке науке, ужа научна
област Општа психологија

на Катедри за општеобразовне
предмете, на одређено време на пет
година, са 50% радног времена
УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области психолошких наука. Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу,
Статутом Факултета, Правилником о условима за избор
наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним
општим актима.
ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно
радова за који поседују потврду да су прихваћени за
објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом
чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Сходно Упутству за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних докумената
које кандидат доставља у току поступка избора у звање
Универзитета у Крагујевцу кандидат је обавезан да,
све документе којима се доказују његови биографски
подаци, као и обавезни и изборни елементи за избор у
звање наставника предвиђени за одговарајуће научно
поље, достави у електронском облику, на тај начин што
ће релевантна документа скенирати, у ПДФ формату,
похранити у засебне фолдере и снимити (нарезати) на
компакт диск, који се доставља уз пријаву на конкурс.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН И ДРАГИЊА
ТОДОРОВИЋ“

34000 Крагујевац, Саве Немањића 2
тел. 034/332-712

Библиотекар

са 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/18 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилника о
организацији рада и систематизацији радних места школе: да има одговарајуће високо образовање, у складу са
чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања 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); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, која садржи краћу биографију, адресу пребивалишта или боравишта и контакт
телефон, кандидат доставља школи следећу потребну
документацију: одштампан и попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници

Бесплатна публикација о запошљавању

Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http: //www.mpn.gov.rs); доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе одговарајућег
степена и врсте образовања, односно уверења, ако
диплома није издата); уверење или потврда о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није
утврђено дискриминаторно понашање, које издаје
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне
књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена
фотокопија); доказ о знању српског језика, на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Изабрани кандидат подноси уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће
се узимати у разматрање. 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.
87/2018). Пријаве са потребном документацијом доставити са назнаком: „За конкурс радно место библиотекар“, на горенаведену дресу.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
34000 Крагујевац, Кајмакчаланска 59
тел. 034/302-136

Наставник информатике и
рачунарства

са 20% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник технике и технологије
са 80% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и то: да имају
одговарајуће високо образовање у складу са чланом
140Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019), као
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17 и 3/17); да
имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у продици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање и давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискрминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи, и то: доказ о одговарајућем образовању (оверен препис или оверена фотокопија дипломе
о стеченом образовању), 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 рођених са холограмом, не старији
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење или потврда о
неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да
није утврђено дискриминаторно понашање које издаје
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријава на конкурс треба да

садржи и податке о кандидату (име и презиме, адреса
пребивалишта или боравишта, контакт телефон), радно место 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. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне,
као и пријаве са неовереном документацијом неће се
узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са потребном документацијом са назнаком „За конкурс за радно
место наставника техничког и информатичког образовања” слати на горенаведену адресу. Контакт особа:
Милица Бојовић, секретар школе, телефон 034/302-136.

ГИМНАЗИЈА „МИЛОШ САВКОВИЋ“
34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/711-051

Директор

на мандантни период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабран кандидат који испуњава услове прописане чл. 122, 139 и
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, број 6/20) и то: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад
(лиценцу) за наставника и стручног сарадника, односно положен стручни испит; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има најмање осам година рада у установи, на
пословима образовања и васпитања после стеченог
одговарајућег образовања; да има обуку и положен
испит за директора (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност); 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 давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење из казнене евиденције о неосуђиваности из казнене евиденције МУП- а); да није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу
истраге, потврђена оптужница или донето решење
о одређивању притвора; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уколико се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 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, тј. високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске,
основне струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од 3 године или више
образовање за наставника основне школе и најмање 10
година рада на пословима образовања и васпитања у
установи после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и уз одштампани пријавни формулар прилаже следећу документацију: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника или стручног сарадника, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), потврду да има најмање 8 година рада у установи у области образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, доказ о знању српског језика
(кандидати који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику не подносе овај доказ), доказ да има
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обављену обуку и положен испит за директора (уколико
је кандидат поседује), доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата- извештај просветног саветника (доказ подносе кандидати који поседују
извештај); уверење 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 и давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не
старије од 6 месеци); уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, потврђена оптужница
или донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци), биографију са кратким прегледом
радне биографије и предлогом програма рада директора школе. Докази који се прилажу морају бити оригинални или оверене фотокопије. Пријава на конкурс
са доказима подноси се препорученом пошиљком са
повратницом или лично на адресу: Гимназија „Милош
Савковић“, Јосипа Грушовника 1, у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за избор директора школе”.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узимати у разматрање. Све информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе на телефон: 034/711-051, радним данима у периоду од 8 до
13 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Крагујевац, Јована Цвијића бб.
тел. 064/6454-532

Сарадник у звање лектора за научну
област Филолошке науке, ужа
научна област Енглески језик и
лингвистика
на одређено време од три године

Сарадник у звање лектора за научну
област Филолошке науке, ужа
научна област Француски језик
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима
еквивалентне четворогодишње студије према раније
важећем закону) са просечном оценом најмање осам
(8) на основним и на мастер академским студијама, као
и способност за наставни рад. За сваки поновни избор
у звање лектора неопходно је да кандидат испуни и
следеће услове: најмање један стручни или научни рад
објављен у часописима или зборницима научних конференција или најмање један књижевни или ванкњижевни
(стручни) превод; позитивно оцењен педагошки рад у
складу са Правилником о стандардима и процедурама
обезбеђивања квалитета наставе на Факултету. Непостојање сметње из чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и остали обавезни, изборни, општи и посебни
услови предвиђени су чл. 82 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18-3 др. закон,
73/18, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/21 – аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони), Статутом
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст - бр. II-01142 од 22.02.2021. године - www.kg.ac.rs) са изменама
и допунама (бр. II-133/4 од 26.02.2021), чл. 144 Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.
01-3691/1 од 2. 3. 2021. године – пречишћен текст),
Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014), Одлуком о изменама
и допунама Правилника о избору сарадника на Одсеку
за филологију (бр. 01-4253/15 од 20.10.2016) и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити на наведени конкурс:
пријава на конкурс; биографија и стручна биографија;
оверене копије диплома свих нивоа студија (са наведном просечном оценом); извод из матичне књиге рођених (оверена копија); уверење о држављанству (оверена копија); фотокопија личне карте и очитана лична
карта; потврда надлежног органа (полицијске управе)
да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал или оверена копија); потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за
кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у).
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Сарадник у звање сарадника у
настави за уметничку област
Музичка уметност, ужа уметничка
област Камерна музика
на одређено време од 6 месеци, а
најдуже до 30.09.2022. године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија који је студије првог
степена завршио са просечном оценом најмање осам
(8) и показује смисао за уметнички рад; непостојање
сметње из чл. 72 став 4 Закона о високом образовању
и остали обавезни, изборни, општи и посебни услови
предвиђени су чл. 82. Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-3 др. закон, 73/18,
67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст - бр. II-01142 од 22.02.2021. године - www.kg.ac.rs) са изменама
и допунама (бр. II-133/4 од 26. 2. 2021), чл. 140 Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.
01-3691/1 од 02.03.2021. године – пречишћен текст),
Правилником о избору сарадника на Одсеку за музичку
уметност (бр. 01-5786 од 24 12. 2020) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа
која је потребно доставити на наведени конкурс: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверена копија дипломе основних студија (са наведеном
просечном оценом); потврда да је студент мастер или
специјалистичких академских студија (оверена копија);
извод из књиге рођених (оверена копија); уверење о
држављанству (оверена копија); фотокопија личне
карте и очитана лична карта; потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за
кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона
о високом образовању (оригинал или верена копија).
За кандидате без одговарајућег педагошког искуства
на високошколској установи који се први пут бирају у
звање сарадника обавезно је јавно извођење уметничке
презентације.
ОСТАЛО: Кандидат прилаже документацију прописану конкурсом са доказима о испуњености услова уз
попуњени Образац који је објављен на сајту Факултета
(у делу Документа и прописи – Обрасци). Кандидат је у
обавези да сву документацију достави у штампаној форми, а уредно попуњен образац у штампаној и електонској форми (на компакт диску – ЦД-у) у три примерка.
Приликом доказивања биографских података, кандидат
је дужан да се придржава Закона о заштити података
о личности, односно да све личне податке, технички,
одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената морају
бити оверене у једном примерку. Пријава кандидата уз
коју није приложена комплетна документација сматраће
се некомплетном и неће се разматрати од стране комисије. Сва документација и радови достављају се Служби
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге
крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Наставник у звање доцента за
уметничку област Музичка уметност,
ужа уметничка област Камерна
музика (виолиста, виолончелиста
или контрабасиста)
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу уметности, за избор у звање доцент: доктор или магистар
из одговарајуће уже уметничке области са најмањом
просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и уметничка остварења у уметничкој области или високо образовање мастер академских
студија и призната уметничка остварења из области
за коју се бира. Предуслов је непостојање сметње из
чл. 72 ст. 4. Закона о високом образовању и остали
општи, обавезни, изборни и посебни услови који су
предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон,
73/2018, 67/19, 6/20 - др. закони, 11/21 - аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), Статутом
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-

142 од 22.02.2021. године - www.kg.ac.rs) са изменама и допунама (бр. II-133/4 од 26. 2. 2021), Статутом
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.
01-3691/1 од 02.03.2021. године – пречишћен текст),
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24 /2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/18 – аутентично тумачење), Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Крагујевцу (III-01-270 од
30.03.2021. године – пречишћен текст) са изменама и
допунама (бр. III-01-515/4 од 24 6. 2021. и III-01-866/28
од 28.10.2021), Правилником о критеријумима за избор
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III01-523/44 од 16.07.2020. године) са изменама и допунама (број: III-01-871/19 од 29.10.2020. године, број: III01-1161/22 од 28.12.2020. године, брпј: III-01-37/16 од
28.01.2021. године и број: III-01-866/27 од 28.10.2021),
Правилником о ужим научним, уметничким и стручним
областима Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-497 од
11.06.2021. године – пречишћен текст) са изменама и
допунама III-01-866/26 од 28.10.2021. године и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за
научну област Филолошке науке,
ужа научна област Енглески језик и
лингвистика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у друштвено-хуманистичком пољу: за избор у звање доцент: доктор
наука из научне области за коју се кандидат бира са
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и има научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или
зборницима, са рецензијама.

Наставник у звање ванредни или
редовни професор за научну област
Филолошке науке, ужа научна
област Енглеска књижевност и
култура

на одређено време од пет година или на
неодређено време
УСЛОВИ: За избор у звање ванредни професор: доктор
наука из научне области за коју се кандидат бира са
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и да има више научних радова од значаја за развој науке, у ужој научној
области, објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама, оригинална
стручна остварења, односно руковођење или учешће
у научним пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених
на међународним или домаћим научним скуповима.
За избор у звање редовни професор: доктор наука из
научне области за коју се кандидат бира са најмањом
просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и има већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој области
објављених у међународним или водећим домаћим
часописима, са рецензијама, већи број научних радова
и саопштења изнетих на међународним или домаћим
научним скуповима, објављен уџбеник или монографију
или оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету,
учешће у завршним радовима на интегрисаним академским студијама, специјалистичким и мастер академским
студијама. Документа која је потребно доставити на
наведене конкурсе: пријава на конкурс; биографија
и стручна биографија; оверене копије диплома свих
нивоа студија (са наведеном просечном оценом); извод
из матичне књиге рођених (оверена копија); фотокопија личне карте и очитана лична карта; уверење о
држављанству (оверена копија); потврда надлежног
органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван
за кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона
о високом образовању (оригинал или оверена копија);
потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном
односу на ФИЛУМ-у); потврда о педагошком искуству
на високошколској установи; за кандидате који се први
пут бирају у звање наставника и заснивају радни однос
на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу
предвиђено је јавно приступно предавање и уметничка
презентација за главни предмет извођачких уметности.
Фотокопије докумената морају бити оверене у једном
примерку.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Пријава кандидата уз коју није приложена
комплетна документација тражена конкурсом као доказ
о испуњености услова, сматраће се неуредном и неће
се узети у разматрање. Сву конкурсну документацију
са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на
компакт диску – ЦД-у) у 3 примерка, у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивања релевантних докумената које кандидат
доставља у току поступка избора у звање које је саставни део Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-270 од 30.03.2021.
године – пречишћен текст, доступно на: http: //www.
kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Приликом доказивања
биографских података, кандидат је дужан да се придржава Закона о заштити података о личности, односно
да све личне податке, технички, одговарајуће прикрије.
Сва документација и радови достављају се Служби за
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕТА НИКОЛИЋ“
34300 Аранђеловац
Јосифа Панчића 3
тел. 034/6702-128

Школски психолог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом
24 став 1 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, односно
да: има одговарајуће образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања које је стечено: а) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета и
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују
целине одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
Електротехника, Машинство и обрада метала и хемија,
неметали и графичарство; за радно место школски
психолог: професор психологије, дипломирани психолог, дипломирани школски психолог – педагог,
дипломирани психолог смер школско-клинички, дипломирани психолог – мастер, мастер психолог; да има
психичку физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против 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.Кандидати треба да доставе попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http://www.mpn.gov.rs), оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти
и степену стручне спреме, извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије, послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Кандидати који су изабрани у ужи избор, биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом у
Националну службу за запошљавање Крагујевац. Рок

Бесплатна публикација о запошљавању

за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве на конкурс уз потребну документацију и краћу
биографију, заинтересовани кандидати могу доставити
лично или поштом на адресу: Техничка школа „Милета
Николић“, Јосифа Панчића 3, 34300 Аранђеловац. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон
број: 034/6702-128.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЕСТРЕ РАДОВИЋ”
34312 Белосавци
тел. 034/6883-002

Наставник историје

са 50% радног времена.
УСЛОВИ: За наведено радно место, кандидати треба да
испуњавају следеће услове, прописане чл. 139 и 140
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“,
број 11/2012, 15/2013...и 17/2021). Поред наведених
услова, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
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 психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање и да испуњава друге услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи.
Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
а потребну документацију (оверену копију дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству и
уверење да нису осуђивани) заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају на адресу школе:
Основна школа “Сестре Радовић”, 34312 Белосавци. Рок
за подношење пријава по конкурсу је 8 дана од дана
објављивања.

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: За наведено радно место, кандидати треба да
испуњавају следеће услове, прописане чл. 139 и 140
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (Просветни гласник
број 11/2012, 15/2013...и 17/2021). Поред наведених
услова, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, и да испуњава друге услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи.
Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
а потребну документацију (оверену копију дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству и
уверење да нису осуђивани) заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају на адресу школе:
Основна школа „Сестре Радовић“, 34312 Белосавци.
Рок за подношење пријава по конкурсу је 8 дана од
дана објављивања.

К РА Љ Е В О
СРЕДЊА ШКОЛА
„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”

36350 Рашка, Омладински центар бб.

Наставник куварства
УСЛОВИ: У погледу услова извршилац треба да испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18,
10/19 и 6/20), Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24
/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17
и 95/18), Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (“Сл. гласник – Просветни гласник”
бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17 и 13/18, 2/20, 14/20
и 1/21) и то: да је држављанин Републике Србије, да
је пунолетан, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да
има одговарајуће образовање и то: образовање у складу са одредбама члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, а у погледу степена и врсте
образовања да испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада трговина, угоститељство и туризам, да
зна српски језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који могу
преузети на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Уз попуњени
пријавни формулар кандидати треба да приложе следеће доказе: извод из матичне књиге рођених (са холограмом); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому као доказ о одговарајућем образовању;
извод из казнене евиденције (издат од МУП-а Републике Србије); да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са закономм утврђено
дискриминаторно понашање. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду. Оригинали уверења не смеју
бити старији од 6 месеци. Докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ о познавању српског
језика подноси кандидат који није стекао диплому на
српском језику. Докази који су приложени уз пријаву не
враћају се. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Рок за подношење пријава за
учешће на конкурсу је 8 дана од дана оглашавања овог
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се предају
лично у секретаријату школе или путем поште на адресу: Средња школа „Краљица Јелена“ у Рашки, Омладински центар бб, Рашка. Решење о избору кандидата биће
донето у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима.

ОШ „ЈОШАНИЧКА БАЊА”
36345 Јошаничка Бања
Вука Караџића 17
тел. 036/5478-206
e-mail: josbanja@mts.rs

Професор математике

са 89% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, ради замене
запослене на породиљском одсуству и
одсуству ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање (утврђено Правилником о степену и врсти образовања наставника и
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Наука и образовање
стручних сарадника у основној школи, „Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012-1, 15/2013-9,
2/2016-1, 10/2016-275, 11/2016-552, 2/2017-1, 3/201712, 13/2018-62, 11/2019-206, 2/2020-37, 8/2020-597,
16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1, 17/202175, даље Правилник); 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 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 и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат је у обавези да
приликом пријављивања на конкурс попуни пријавни
формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати су дужни
да приликом подношења пријава на конкурс поднесу
доказе о испуњености услова из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 –др закон10/2019,
27/2018 –др. закон и 6/2020). Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)–5) овог члана, саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог
члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати су дужни да доставе доказ о завршеном одговарајућем високом образовању: 1) наставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1. на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: 1.
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2. студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Кандидати су дужни да приликом подношења пријава на конкурс поднесу доказе
о испуњености услова из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон10/2019, 27/2018 – др.
закон и 6/2020); 2) лице из става 1 тачка 1) подтачка 2 овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 3) изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем. Копије морају
бити оверене, а уверења не старија од 6 месеци. Рок за
пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним
документима слати на горенаведену адресу. Сва обавештења на телефон: 036/5478-206, 5478-154.

КРУШЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БИСЕРИ“
37240 Трстеник
Радоја Крстића бб.
тел. 037/711-134

Васпитач

5 извршилаца
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова васпитача може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: 1. има одговарајуће више образовање
са звањем васпитач; 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 кривична дела примање мита или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
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сти и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у слкаду са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5.
зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни
формулар (налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
– део Ново на сајту, http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc);
2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању; 4. уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
6. уверење о неосуђиваности; 7. лекарско уверење
(прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре
закључења уговора о раду). Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор установе. Кандидати
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступка. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом
или доставити лично у установу, у затвореној коверти,
са назнаком: „За конкурсну комисију“, на горе наведену
адресу.

ОШ “ВАСА ПЕЛАГИЋ”
37257 Падеж
тел. 037/3696-592

1. Чистачица

са 50% радног времена

2. Чистачица

са 53,50% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Глобару
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем
у радни однос прописане чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – други закони, 10/2019 и 6/2020) и
Правилником о организацији и систематизацији послова
ОШ “Васа Пелагић” у Падежу, број 380 од 14.09.2021.
године. Услови у погледу врсте и степена образовања:
да кандидат има основно образовање, према Правилнику о организацији и систематизацији послова ОШ “Васа
Пелагић” у Падежу, број 380 од 14.09.2021. године.
Остали услови: да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад – српски језик (доказ су
у обавези да доставе само кандидати који образовање
нису стекли на српском језику) – доказује се потврдом
одговарарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика. Документација коју
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http: /www.mpn.gov.rs); уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци;
уверење Министарства унутрашњих послова – надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван, оригинал или оверену фотокопију; оригинал или оверену
фотокопију сведочанства или уверења о завршеном
основном образовању, извод из матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију, биографију / ЦВ (није
обавезно). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности кандидат
који буде изабран доставља пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве достављати на адресу: ОШ
„Васа Пелагић”, 37257 Падеж, лично или поштом. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон:
037/3696-592.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37242 Стопања
тел. 037/727-497

Оглас објављен 10.11.2021. године, у публикацији
„Послови“, поништава у целости.

ОШ “КНЕЗ ЛАЗАР”
37222 Велики Купци
тел. 037/884-105

Наставник технике и информатике

са 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка са функције
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове
за пријем у радни однос прописане чл. 139, 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – и др. закони
и 10/2019 и 6/2020). Остали услови: одговарајући степен стручне спреме за радно место наставника технике
и информатике према Правилнику 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 и 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/20) и Правилнику о организацији и систематизацији послова ОШ „Кнез
Лазар” Велики Купци бр. 460 од 15.09.2021. године, а
све у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 – и др. закони и 10/2019 и 6/20); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
је држављанин Републике Србије; да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад
– српски језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику) – доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика. Уз пријаву кандидат треба да приложи: пријавни
формулар који попуњава на званичној интернет страници Министарства, просвете, науке и технолошког развоја, који штампа и исти прилаже са документацијом;
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију; уверење из из
казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности кандидата, оригинал; оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; потврду
одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика (само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику); оверен
препис или оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту (ако има
положен испит); доказ о испуњености услова у погледу
психичке, физичке и здравствене способности кандидат
који буде изабран доставља пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве достављати на горенаведену
адресу, лично или поштом. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 037/884-105.

ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“
37254 Коњух

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу школе у
Лазаревцу, на одређено време преко
60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање: степен и врста
образовања сходно чл. 2 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 2/2017); 2. да је
држављанин Републике Србије; доставити и извод из
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МК 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 малолетног 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 међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6. потврду о неосуђиваности кандидата доставља кандидат. 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 слати на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ“

3724 0 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18
– др. закона, 10/2019 и 6/20) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21),
и то: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмањем три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за 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 понашање; 4. да је држављанин Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар који се попуњава на
званичној интернет страници Министарства просвете и
одштампан доставља школи, кандидат треба да приложи оригинал или оверену копију: дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству (не старије
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције (не старије од шест месеци), кратку биографију. Доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља
само уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставиће
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима у
Националну службу за запошљавање у Крушевцу. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горе наведену адресу, лично
или поштом.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26
тел. 037/448-810, факс: 037/427-508

Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - Одлука УС РС, 113/2017 и 95/2018- аутентично
тумачење), пријављени кандидати треба да испуњавају и услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
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88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020). Кандидат пријављен за радно место наставника мора да има
одговарајуће образовање 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 степену 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 безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 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 дипломе о стеченом образовању; 3)
доказ да кандидат има обавезно образовање из члана
140 овог закона - образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење или потврда):
за кандидате који ово образовање не поседују, у складу
са чланом 142 став 2 наставник је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 4) доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања из казнене евиденције МУП-а;
5) доказ о држављанству (уверење о држављанству,
односно извод из матичне књиге рођених); 6) доказ
одговарајуће високошколске установе о познавању
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад,
уколико образовање није стечено на српском језику;
7) доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом изабрани кандидат ће доставити
пре закључивања уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају лично или на адресу: Прва техничка
школа Крушевац, Ћирила и Методија 26, 37000 Крушевац, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације
могу се добити код секретара школе или путем телефона 037/448-810.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ“
16000 Винарце
тел. 016/253-349
ПОНОВЉЕН ОГЛАС

Педагошки асистент

за ученике ромске националности,
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до краја
школске 2021/2022. године,
односно до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: да кандидат има средњу стручну спрему, обуку за педагошког асистента; 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
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
понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и ромски језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању; сертификат Министарства просвете, науке и
технолошког развоја о положеном нивоу обуке за педагошке асистенте; уверење о држављанству Републике
Србије; уверење о неосуђиваности; извод из матичне
књиге рођених. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаним формуларом достављају горе наведену документацију. Доказ о здравственој способности за рад са децом
подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаве са
документацијом достављају се у року од осам дана од
дана објављивања конкурса на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити на телефон:
016/253-349.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДЕ МЕТАЛАЦ“
16000 Лесковац
Димитрија Туцовића бб.
тел. 016/234-612

Наставник предметне наставе из
области машинства и обраде метала
2 извршиоца

УСЛОВИ: седми степен образовања.

Наставник предметне наставе из
области машинства и обраде метала
са 54% радног времена

УСЛОВИ: седми степен образовања.

Наставник практичне наставе из
области машинства и обраде метала
УСЛОВИ: седми, шести или пети степен образовања,
петогодишње радно искуство у струци стечено након
специјалистичког, односно мајсторског образовања.
ОСТАЛО: За наведена радна места, кандидати треба да
испуњавају услове из члана 140 став 1 и став 3) члана 141 став 4) члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број
88/17, 27/18 10/19 и 6/20) и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
Машинство (“Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 16/15, 11/16, 13/16, 2/17, 3/17, 8/17, 4/18,
18/18, 1/19, 9/19, 2/20 и 1/21): да имају одговарајуће
образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкицју, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике Србије;
да знају српски језик. Кандидати уз пријавни формулар за конкурс који се преузима на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и краћу биографију, достављају школи потребну документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми као доказ да имају одговарајуће
образовање или уверење о стеченом образовању (ако
диплома није уручена), не старије од 6 месеци; кандидати који су високо образовање стекли након 10.
септембра 2005. године подносе оверену фотокопију
дипломе основних и мастер студија; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству као доказ да
имају држављанство Републике Србије (не старије од
6 месеци у односу на дан истека конкурса); уверење
из казнене евиденције МУП-а да нема осуде (не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса);
доказ о знању српског језика, осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику или су
положили испит из српског језика по програму одговарајуће школску установе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима подноси се пре закључење уговора о раду
са изабрани кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор у складу са Законом. Комиисја утврђује испуњеност услова кандидата
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за пријем у радни однос из члана 139 Закона у року
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену психофизичких способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за запошљавање, у року
од 8 дана од дана истека рока за подношења пријава. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8
дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе из
претходног става 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, на адресу: Техничка школа „Раде Металац“, Димитрија Туцовића бб,
Лесковац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Достављења докумета се неће
вратити. Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара школе, путем телефона: 016/234-612.

ЛОЗНИЦ А
ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ”
15300 Лозница
Гимназијска 5

Наставник рачунарства и
информатике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; професор информатике, односно дипломирани информатичар; професор
математике, односно дипломирани математичар, смер
рачунарство и информатика; дипломирани инжењер
електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер за информационе системе, одсеци за информационе системе и
информационе системе и технологије; дипломирани
инжењер организације за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе
и технологије; дипломирани инжењер организационих
наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије, одсек за управљање квалитетом; дипломирани инжењер информатике, односно
дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика
и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија; дипломирани
информатичар; дипломирани информатичар – пословна
информатика; дипломирани информатичар – професор
информатике; дипломирани информатичар – мастер;
дипломирани професор информатике - мастер; дипломирани информатичар - мастер пословне информатике; дипломирани инжењер организационих наука
– мастер, студијски програм Информациони системи и
технологије; мастер математичар; мастер информатичар; мастер инжењер електротехнике и рачунарства;
мастер инжењер информационих технологија; мастер
инжењер организационих наука (студијски програм
Информациони системи и технологије или Софтверско
инжењерство и рачунарске науке); мастер професор
информатике и математике; мастер инжењер софтвера; мастер инжењер информационих технологија и система; мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет). Лица из
става 1 ове тачке која су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положено најмање пет информатичких предмета (од тога
најмање један из области Програмирање и најмање
један из области Објектно оријентисано програмирање)
и најмање три предмета из области Математика, што
доказују потврдом издатом од стране високошколске
установе. Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада из предмета Рачунарство и информатика може да
изводи и лице које је стекло академско звање мастер,
а у оквиру завршених студија има положених најмање
пет информатичких предмета (од тога најмање један
из области Програмирање и најмање један из области
Објектно оријентисано програмирање) и најмање три
предмета из области Математика. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство
и информатика може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и
информатике у трајању од најмање четири семестра.
Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује
радни однос са лицем које испуњава услове из ст. 1, 3 и
4 ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Рачунарство и информатика могу
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да изводе и лица која су стекла стручни назив струковни специјалиста, ако у оквиру завршених студија имају
положено најмање пет информатичких предмета (од
тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство.
Испуњеност услова из ст. 3–5 ове тачке утврђује министарство надлежно за послове образовања, на основу
наставног плана и програма студија, односно студијског
програма.

Наставник математике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани
математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар информатичар; дипломирани математичар професор математике; дипломирани математичар за математику економије; професор математике
и рачунарства; дипломирани математичар астроном;
дипломирани математичар теоријска математика;
дипломирани математичар примењена математика;
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом основи геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани професор математике мастер; дипломирани математичар мастер; дипломирани инжењер
математике мастер (са изборним предметом основи
геометрије); професор математике теоријско усмерење;
професор математике теоријски смер; мастер математичар; мастер професор математике; дипломирани професор математике и рачунарства, мастер из области
математичких наука; мастер математичар професор
математике. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика
или Примењена математика (са положеним испитом из
предмета Геометрија или Основи геометрије).

Радник на одржавању хигијене
– спремачица
за 50% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне стручне спреме – основна
школа.

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
за 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; гимназија – информатички смер; машински техничар за компјутерско конструисање; електротехничар рачунара; електротехничар аутоматике; познавање рада на рачунару; радно
искуство 2 године.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из. чл.
139, 140, 142 и 143 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017);
да испуњавају услове у погледу стручне спреме сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр.
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019).
Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет
странице Министарсва просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију
у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Конкурс
спроводи конкурсна комисија именована од стране
директора школе, а избор се врши у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања у избору кандидата, кандидати изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидати
су дужни да уз пријаву доставе одређену документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе;
доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након доплимирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде), уверење одговарајуће високошколске
установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена
копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу – ово образовање је наставник обавезан да стекне у року од једне, а највише две године

од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу; оверена фотокопија уверења о
држављанству или оригинал (не старије од 6 месеци);
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
или оригинал (не старији од 6 месеци); доказ да има
психичку, физичку и здравствену способности за рад
са ученицима, кандидат доставља пре закључења уговора о раду; доказ о познавању српског језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат
који није стекао диплому на српском језику, а доказ
о томе треба да буде издат од стране високошколске
установе надлежне за издавање таквих докумената
(оригинал или оверена фотокопија); доказ из казнене
евиденције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија)
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом утврђено, дискриминаторно понашање. Пријаве се подносе на адресу школе
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА
15314 Крупањ, Вука Караџића 16
тел. 015/7581-143

Домар / мајстор одржавања (ложач)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18
– др. Закон, 10/19 и 6/20): 1) да има одговарајуће
образовање – стечено средње образовање, односно
трећи или четврти ниво квалификација – електротехничке или машинске струке и положен испит за
руковаоца парног котла, у складу са Правилником о
организацији и систематизацији послова у школи; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик као језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Уз пријаву на конкурс са кратком
биографијом кандидати треба да приложе: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испит за руковаоца парног
котла; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (нови образац); оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови
образац); оригинал или оверену фотокопију доказа о
неосуђиваности (не старије од 6 месеци); доказ о знању
српског језика (само за кандидате који нису стекли
образовање на српском језику). Лекарско уверење као
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља се
пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично или поштом на адресу школе, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови“ са назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос домара/мајстора одржавања (ложача)“. Конкурс за пријем у радни
однос спроводи Конкурсна комисија коју ће директор
именовати посебним решењем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
За све информације обратити се секретару школе на
број телефона: 015/7581-143.
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тел. 015/7466-088
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Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 139 чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18, 10/2019 и 6/2020) и услове из 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, и 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19),
и то: да има одговарајуће образовање, за рад на радном месту на које конкурише у складу са чланом 140
и 142 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидати који конкуришу на наведена
радна места обавезни су да да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидат који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, треба да има образовање из члана 142
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који нема образовање из члана
142 став 1 наведеног закона обавезан је да га стеке
у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу, да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васитни рад. Кандидат треба и: да
је држављанин Републике Србије; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање, малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе; против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: 1. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија) 2. извод из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија), 3. уверење о неосуђиваности у
складу са чл. 139 став 1 ) тач 3) Закона о основама
система образовња и васпитања (оригинал, не старије
од 6 месеци), 4. оверену копију дипломе/уверења о стеченом образовању (првог и другог степена мастер или
основних студија по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и потврду
да су те студије изједначене са мастером), 5. доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у року од једне а највише
две године од дана пријема у радни однос као услов
за полагање испита за лиценцу) и то: потврда високошколске установе о броју бодова; доказ о положеном
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије, 6. оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и
друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита) сходно чл. 144 Закона о
основама система образовања и васпитања; 6.уверење
из суда да против кандидата није покренут кривични
поступак, покренута истрага, подигнута оптужница или
је одређен притвор (оригинал, не старије од 6 месеци),
7. доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику); 8. радну биографију, 9. мотивационо писмо, 10. попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете науке и технолошког развоја (http: /www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08 FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc). Уверење о физичкој, психичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима,
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Кандидати који изабрани у ужи избор упућују се
на психолошку процену способности коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Конкурс спроводи
конкурсна комисија коју именује директор школе. Рок

Бесплатна публикација о запошљавању

за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматратрање. Пријаве слати на горе
наведену адресу са назнаком “За конкурс” или доставити лично.

Наставник математике

са 66,67% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 139 чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18, 10/2019 и 6/2020) и услове из 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, и 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19 и то: да има
одговарајуће образовање, за рад на радном месту на
које конкурише у складу са чланом 140 и 142 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидати који конкуришу на наведена радна места обавезни су да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
има образовање из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који
нема образовање из члана 142 став 1 наведеног закона
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 зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васитни рад; да је држављанин Републике Србије; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе; против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: 1. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија) 2. извод из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија), 3. уверење о неосуђиваности у складу са
чл. 139 став 1 ) тач 3) Закона о основама система образовња и васпитања (оригинал, не старије од 6 месеци),
4. оверену копију дипломе/уверења о стеченом образовању (првог и другог степена мастер или основних
студија по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и потврду да су
те студије изједначене са мастером), 5. доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у року од једне а највише две године
од дана пријема у радни однос као услов за полагање
испита за лиценцу) и то: потврда високошколске установе о броју бодова или доказ о положеним испитима
из педагогије и психологије, 6. оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и
друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита) сходно чл. 144 Закона о
основама система образовања и васпитања; 6. уверење
из суда да против кандидата није покренут кривични
поступак, покренута истрага, подигнута оптужница или
је одређен притвор (оригинал, не старије од 6 месеци);
7. доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику); 8. радну биографију; 9. мотивационо писмо; 10. попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете науке и технолошког развоја (http:/www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08 FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc). Уверење о физичкој, психичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима,
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Кандидати који изабрани у ужи избор упућују се
на психолошку процену способности коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Конкурс спроводи
конкурсна комисија коју именује директор школе. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматратрање. Пријаве слати на горе
наведену адресу са назнаком “За конкурс” или доставити лично.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
15300 Лозница, Саве Ковачевића 1

Техничар инвестиционог одржавања
– техничког одржавања –
одржавања уређаја и опреме
УСЛОВИ: IV или V степен стручне спреме машинске
струке. Кандидати треба да испуњавају услове из чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019,
6/2020): стручна спрема сходно Правилнику о систематизацији радних места у средњог школи „Свети Сава”
Лозница. Уз пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати достављају потребну
документацију у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе, а избор се врши у
складу са Законом о основама система образовања и
васпитања. У поступку одлучивања у избору кандидата,
кандидати изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријављени кандидати су дужни да уз пријаву
доставе одређену документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оверену фотокопију дипломе или оригинал; оверену
фотокопију уверења о држављанству или оригинала
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (са холограмом), оригинал; доказ да имају психичку, физичку и здравствену способности за рад у школи,
који се доставља пре закључења уговора о раду; доказ
да нису под истрагом и да се против њих не води кривични поступак – оригинал или оверена фотокопија (из
суда, не старији од 6 месеци) и доказ из казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија, не
старији од 6 месеци); 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 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.
Пријаве се подносе на адресу школе у року од 8 дана
од дана објављивања у листу „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на телефон: 015/882-086.

ОШ „ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА“
15303 Тршић, Тршићки пут бб.
тел. 015/868-323
e-mail: vukovaspomenskola@gmail.com
www.vukovaspomenskola.edu.rs

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом и то да има: 1. одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20); 2. одговарајући степен и врсту образовања 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,
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 17/21), за
послове наставника математике; 3. психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; 4. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник Р.Србије”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20); 5.
држављанство Републике Србије; 6. да зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад; Наведени услови се доказују приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из тачака 1, 2, 4, 5 и 6 саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из тачке 3 прибавља се пре закључења уговора о раду. Приликом конкурисања, кандидат подноси документацију којом доказује испуњеност
услова за пријем у радни однос и то: попуњен пријавни формулар који се преузима са званичне интернет
странице министарства просвете, науке и технолошког

08.12.2021. | Број 963 |

61

Наука и образовање
развоја Републике Србије; кратку биографију; оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем високом образовању; оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ);
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених (са холограмом или оверена фотокопија); уверење надлежне полицијске управе
МУП, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач.
3 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и
6/20) - оригинал или оверена копија, не старије од 6
месеци; лекарско уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима
(доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду); доказ о знању српског језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи кандидат доставља
само ако одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Документацију о испуњености услова конкурса, са контакт телефоном, доставити у затвореној
коверти, поштом или лично, сваког радног дана од 08
до 13 часова, у року од 8 дана од дана објављивања у
листу „Послови“, са назнаком „Конкурс – не отварати“,
на адресу школе: ОШ „Вукова спомен школа“, Тршићки
пут бб, 15303 Тршић. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у разматрање. Документа из
пријаве се неће враћати кандидатима по завршетку
конкурса. Ближа обавештења се могу добити на телефон 015/868-323, сваког радног дана у времену од 08
до 13 часова.

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане
законом и то да има: 1) одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20); 2) одговарајући
степен и врсту образовања у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник Р.Србије”,
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
послове педагога; 3) психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; 4) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник Р.Србије”, бр.
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20); 5) држављанство Републике Србије; 6) да зна српски језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Наведени услови
се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из
тачака 1, 2, 4, 5 и 6 саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 3 прибавља се пре закључења уговора о раду. Приликом конкурисања, кандидат подноси
документацију којом доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос и то: попуњен пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице
министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије; кратку биографију; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверена фотокопија уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених (са холограмом или оверена
фотокопија); уверење надлежне полицијске управе
МУП, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач.
3 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и
6/20) – оригинал или оверена копија, не старије од 6
месеци; лекарско уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); доказ о знању српског језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад у школи кандидат
доставља само ако одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Документацију о испуњености
услова конкурса, са контакт телефоном, доставити у
затвореној коверти, поштом или лично, сваког радног
дана од 08 до 13 часова, у року од 8 дана од дана
објављивања у листу „Послови“, са назнаком: „Конкурс
– не отварати“, на адресу школе: ОШ „Вукова спомен
школа“, Тршићки пут бб, 15303 Тршић. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Документа из пријаве се неће враћати кандидатима по завршетку конкурса. Ближа обавештења се
могу добити на телефон: 015/868-323, сваког радног
дана од 08 до 13 часова.
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НИШ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Мајаковског 2

Наставник економске групе
предмета за предмете
Рачуноводство 70%, Финансијско
рачуноводствена обука 20%
и Јавне финансије 10%.
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука или образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; врста образовања: дипломирани економиста; дипломирани економиста смера финансијски, банкарски и берзански
менаџмент; дипломирани економиста за рачуноводство
и ревизију; дипломирани економиста у области међународног пословања; дипломирани економиста - менаџер
у банкарству; мастер економиста, претходно завршене
основне академске и мастер студије у области економије; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике Србије;
да знају српски језик (уколико је образовање завршено на страном језику). Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја који је доступан у делу: Ново на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; кратку биографију
(ЦВ); диплому о завршеном одговарајућем образовању
(кандидати који су стекли академско звање мастер достављају и оверену фотокопију дипломе са основних
академских студија); извод из података казнене евиденције надлежне полицијске управе (казнена евиденција
се води код полицијских управа према месту рођења
кандидата, не старије од шест месеци); уверење о
држављанству (не старије од шест месеци); извод из
матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика, уколико је образовање стечено на другом језику;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима не старије од
шест месеци (доказ подноси изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду). Документа се достављају
у оригиналу или у овереној фотокопији, не старијој од
6 месеци. У складу са чланом 154 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, школа ће минимум личних података кандидата уступити Националној
служби за запошљавање – Филијала Ниш ради психолошке процене способности за рад са ученицима, јер
је иста услов за заснивање радног односа. Пријаве са
потпуном документацијом доставити на горе наведену
адресу, са назнаком: “За конкурсну комисију за пријем
у радни однос на радном месту – наставник економске
групе предмета” у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Као дан предаје докумената сматра се дан
предаје пошти (печат поште).

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система обра-

зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и услове из члана
19 и члана 29 Правилника о организацији и систематизацији послова у Економској школи у Нишу (дел. бр.
912 од 15.9.2021. године) и то: да имају одговарајуће
образовање, средње образовање у четворогодишњем
трајању, гимназија или средња стручна школа друштвеног, природног или техничког смера; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике
Србије; да знају српски језик (уколико је образовање
завршено на страном језику). Уз пријаву на конкурс
доставити: пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја који је доступан у делу: Ново
на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc,
попуњен и одштампан; доказ о стеченом одговарајућем
образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ да
кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 139.
став 1. тачка 3. Закона (уверење полицијске управе
са изводом из казнене евиденције издатог од стране
МУП-а РС, не старије од шест месеци); доказ да кандидат има држављанство Републике Србије (уверење
не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених; доказ о познавању српског језика (доставља само кандидат који није
стекао диплому на српском језику); краћу радну биографију; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима, не старије
од шест месеци (доказ подноси изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду). Документа се достављају у
оригиналу или у овереној фотокопији (не старијој од 6
месеци). У складу са чланом 154 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, школа ће минимум личних података кандидата уступити Националној
служби за запошљавање – Филијала Ниш ради психолошке процене способности за рад са ученицима, јер
је иста услов за заснивање радног односа. Пријаве са
потпуном документацијом доставити на горенаведену
адресу, са назнаком: “За конкурсну комисију за пријем у
радни однос на радном месту – техничар информационих система и технологија“, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Као дан предаје докумената сматра се дан предаје пошти (печат поште).

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и услове из члана 19. и члана 29. Правилника о организацији и систематизацији
послова у Економској школи у Нишу (дел. бр. 912 од
15.9.2021. године) и то: да имају одговарајуће образовање – основно образовање (први степен стручне спреме, односно завршена основна школа); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике
Србије; да знају српски језик (уколико је образовање
завршено на страном језику). Уз пријаву на конкурс
доставити: пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја који је доступан у делу: Ново
на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc,
попуњен и одштампан; доказ о стеченом одговарајућем
образовању (оверене фотокопија дипломе); доказ да
кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 139.
став 1. тачка 3. Закона (уверење полицијске управе
са изводом из казнене евиденције издатог од стране
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Наука и образовање
МУП-а РС, не старије од шест месеци); доказ да кандидат има држављанство Републике Србије (уверење
не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених; доказ о познавању српског језика (доставља само кандидат који није
стекао диплому на српском језику); краћу радну биографију; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима, не старије
од шест месеци (доказ подноси изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду). Документа се достављају у
оригиналу или у овереној фотокопији (не старијој од 6
месеци). У складу са чланом 154 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, школа ће минимум личних података кандидата уступити Националној
служби за запошљавање – Филијали Ниш ради психолошке процене способности за рад са ученицима, јер
је иста услов за заснивање радног односа. Пријаве са
потпуном документацијом доставити на горенаведену
адресу, са назнаком: “За конкурсну комисију за пријем
у радни однос на радном месту – чистачица“, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Као дан
предаје докумената сматра се дан предаје пошти (печат
поште).

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЦА СИНАДИНОВИЋ”
18212 Лоћика

Наставник српског језика
са 95% радног времена

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у предметној настави може да изводи лице које
је стекло високо образовање за предмет српски језик
– члан 3 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/19, 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 може да изводи лице
које је стекло високо образовање, и то: Српски језик:
професор српског језика и књижевности; професор
српског језика и књижевности са општом лингвистиком; професор српске књижевности и језика; професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу;
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор српскохрватског језика и
опште лингвистике; професор за српскохрватски језик
са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика са источним и западним словенским Језицима; професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се
образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно
русинском или румунском језику; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску и општу Књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; дипломирани филолог за књижевност и
српски језик; дипломирани филолог за српски језик и
књижевност; професор српског језика и књижевности
у одељењима за националне мањине; професор српског језика и српске књижевности; дипломирани компаратиста; мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу,
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика), Српска књижевност и
језик са компаратистиком); мастер професор језика и
књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика), Српска филологија (српски језик и
књижевност), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна
књижевност са теоријом књижевности); професор српскохрватског језика и књижевности; мастер филолог
из области филолошких наука; професор југословенске књижевности и српског језика; мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Лица из подтачке а) која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и
језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком;
Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика. Услови конкурса: Кандидат треба да испуњава
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опште услове прописане законом за заснивање радног
односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања (Сл. гласник РС бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/2019, 10/19 и 6/20), као и из члана 142 став 1
истог закона: обавезно образовање лица из члана 140
овог закона је образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи у складу са Европским
системом преноса бодова) доказ – уверење надлежне
установе. Образовање из става 1 овог члана, наставник,
васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односне групе предмета; студије другог степена из области педагошког
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1)
подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Формулар је
доступан у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc; оверен препис / фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
(доставља у року од једне а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу), и то: потврду високошколске установе
о броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и
психологије; уверење о држављанству, оверен препис/
фотокопију; извод из матичне књиге рођених, оверен
препис/фотокопију; доказ о познавању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима) – доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс
слати на адресу: ОШ ”Аца Синадиновић”, 18212 Лоћика.
Контакт телефон: 018/610-400.

члана 142 став 1 истог закона: обавезно образовање
лица из члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова) доказ
– уверење надлежне установе. Образовање из става 1
овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је
обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми
стеченој: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односне групе предмета; студије другог степена
из области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Формулар је доступан у делу „Ново
на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc;
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, (доставља у року од
једне а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу) и то:
потврда високошколске установе о броју бодова; доказ
о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије; уверење о
држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из
матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију;
доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на иречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима) – доставља се пре закључења уговора о
раду. Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за
пријаву на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на
адресу ОШ ”Аца Синадиновић”, 18212 Лоћика. Контакт
телефон: 018/610-400.

Наставник разредне наставе

18311 Сићево

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у предметној настави може да изводи лице које
је стекло високо образовање за разредну наставу,члан
2. став 1 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021):
професор разредне наставе; професор педагогије са
претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер; професор разредне наставе и
ликовне културе за основну школу. Кандидат треба да
испуњава опште услове прописане законом за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17,
27/18 - др. закони, 10/2019, 10/19 и 6/20), као и из

ОСНОВНА ШКОЛА
“НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
Наставник биологије

са 57% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају, поред општих
услова прописаних Законом о раду и следеће услове
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1) –5) Закона о
основама система образовања и васпитања и то: Кандидати морају да имају одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука (лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
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предмет, односно групу предмета) или одговарајуће
високо образовање стечено на основним студијама у
трајњу од најмање четири године по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, односно одговарајуће високо образовање
сходно одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) и то: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије,
дипломирани биолог - смер заштите животне средине,
дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор
биологије и хемије, професор биологије - географије,
професор биологије - хемије, професор биологије физике, професор биологије - информатике, професор
биологије - математике, дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани
професор биологије - географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани биолог
заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и хемије, мастер
професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије биологије.

Наставник историје

са 70% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају, поред општих
услова прописаних Законом о раду и следеће услове
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1) –5) Закона о
основама система образовања и васпитања и то: Кандидати морају да имају одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета) или одговарајуће високо образовање стечено на основним студијама у трајњу од најмање четири године по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, односно одговарајуће високо образовање
сходно одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) и то: професор
историје, професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар – мастер, мастер професор предметне наставе.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани - мастер треба да имају завршене основне
академске студије историје.

Наставник технике и технологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају, поред општих
услова прописаних Законом о раду и следеће услове
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1) –5) Закона о
основама система образовања и васпитања и то: Кандидати морају да имају одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета) или одговарајуће високо образовање стечено на основним студијама у трајњу од најмање четири године по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, односно одговарајуће високо образовање
сходно одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
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3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) и то: професор
техничког образовања, професор технике, професор
технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања
и машинства, професор технике и машинства, професор машинства, професор електротехнике, професор
техничког образовања и техничког цртања, професор
техничког образовања и физике, професор физике
и основа технике, професор техничког образовања и
хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике и
основа технике за основну школу, професор физике и
основа технике за основну школу, професор техничког
образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања, професор политехничког васпитања
и образовања, професор политехничког образовања,
професор технике и графичких комуникација, професор производно-техничког образовања, дипломирани
педагог за техничко образовање, дипломирани педагог
за физику и основе технике, професор основа технике и
производње, професор политехнике, професор технике
и медијатекарства, професор техничког образовања и
медијатекар, дипломирани физичар - професор физике
и основа технике 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 професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике, професор основа технике и информатике, мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена
из области техничког и информатичког образовања).
Наставу могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету
савладала програм из тих предмета у трајању од осам
семестара.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају, поред општих
услова прописаних Законом о раду и следеће услове
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)–5) Закона о
основама система образовања и васпитања и то: Кандидати морају да имају одговарајуће средње образовање
сходно одредбама Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Надежда Петровић” у Сићеву, дел.бр. 01-1992 од 17.09.2021. године и
то четврти степен стручне спреме, стечен након завршене средње економске школе или гимназије.

Стручни сарадник – психолог

за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима (доказ о испуњености
овог услова установи доставља изабрани кандидат пре
закључења о уговора о раду); да знају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Пријаве се подносе
у року од 10 дана од дана објављивања конкурса. Уз
пријаву се прилаже следећа документација: попуњен
и одштампан пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије; радна биографија; оригинал
или оверена копија извода из матичне књиге рођених,
односно венчаних; оригинал или оверена копија уверења о држављанству Републике Србије не старије од
шест месеци; оригинал или оверена копија дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима
још није издата диплома оверену копију уверења о стеченом одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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; доказ да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (само за
кандидате који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику). Непотпуне и/или неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве предати непосредно школи или слати путем поште на адресу: Основна
школа „Надежда Петровић”, 18311 Сићево. Одлука о
избору кандидата биће донета у складу са чланом 154
став 2–7 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017). Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе на телефон: 018/415-1411.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
18324 Каменица

Наставник разредне наставе

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају, поред општих
услова прописаних Законом о раду и следеће услове
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1) –5) Закона о
основама система образовања и васпитања и то: Кандидати морају да имају одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета) или одговарајуће високо образовање стечено на основним студијама у трајњу од најмање четири године по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, односно одговарајуће високо образовање
сходно одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) и то: професор психологије, дипломирани психолог - општи смер или смер
школске психологије, дипломирани школски психолог
- педагог, дипломирани школско-клинички психолог,
дипломирани психолог, мастер психолог, дипломирани
психолог - мастер. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани-мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: да су држављани Републике Србије; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело

у комбинованом одељењу од 2 разреда
УСЛОВИ: у радни однос у школи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако:
има одговарајуће образовање - у складу са чл. 140, 142,
143 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи; има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство
Републике Србије; зна српски језик. Услови из става 1
овог члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тач. 1), 3) -5) овог члана саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2)
овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар
(налази се на сајту Министарства просвете) доставити:
писану биографију, оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену копију додатка дипломи
са подацима о положеним испитима), оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), оверена копија извода из матичне књиге
рођених, потврду о некажњавању надлежне полицијске
управе (не старију од 1 месеца), очитану личну карту,
доказ о познавању српског језика (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском језику).
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
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Наука и образовање
способности за рад са децом и ученицима доставља се
пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија
врши ужи избор кандидата, који се, у року од 8 дана
од дана истека рока за подношење пријава упућују на
претходну проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима коју врши Национална служба за
запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у радни однос достављају се
лично или поштом на адресу: Основна школа „Стеван
Синђелић” Каменица, 18204 Горњи Матејевац, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Додатне информације могу се
добити на телефон: 018/4553-306.

ГИМНАЗИЈА “9. МАЈ”
18000 Ниш, Јеронимова 18

Наставник српског језика и
књижевности
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за рад
на радном месту прописане одредбом чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања и то да:
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 безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик. Под одговарајућим образовањем за
лице из става 1 тач. 1 кандидат треба да има одговарајуће образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС
– Просаветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017,
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и
1/2021) и то: професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност;
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор
југословенске књижевности и српског језика; професор
југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске
књижевности и језика; професор српске књижевности и
језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог
за књижевност и српски језик; дипломирани филолог
за српски језик и књижевност; дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима; мастер
професор језика и књижевности (студијски програми:
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Српска филологија:
српски језик и књижевност; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност;
Компаративна књижевност са теоријом књижевности);
мастер филолог (студијски програми: Српски језик;
Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик
и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер професор предметне наставе; мастер професор књижевности
и језика (србиста). Лица која су стекла академско звање
мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик
и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика. Докази о
испуњености услова: 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: потписану биографију кандидата, оригинал/оверена
копија доказа о стеченој стручној спреми; оригинал/
оверена копија уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), оригинал/оверена копија уверења о неосуђиваности (уверење из МУП-а не старије од 6 месе-
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ци); оригинал/оверена копија извода из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење
подноси избрани кандидат, пре закључења уговора о
раду, а доказ о знању језика се доставља само уколико
образовање није стечено на српском језику. Фотокопије
докумената која нису оверене од надлежног органа
неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у
канцеларији секретара школе или на адресу: Гимназија
„9. мај”, Ниш, Јеронимова 18. Све информације на телефон: 018/415-1211.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцента или
ванредног професора, за ужу научну
област Научне дисциплине у спорту
и физичком васпитању, предмет
Методика моторичког учења и
контроле и сродни предмети
УСЛОВИ: за заснивање радног односа и стицања звања
наставника прописани су чланом 74 Закона о високом
образовању, чланом 165 Статута Универзитета у Нишу:
у звање доцента може бити изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом
најмање 8 (осам), односно које има најмање три године
педагошког искуства на високошколској установи, има
научни назив доктора наука, и има научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или
зборницима, са рецензијама; у звање ванредног професора може бити изабрано лице које поред услова за
звање доцента има и више научних радова од значаја
за развој науке, у ужој научној области за коју се бира,
објављених у међународним или водећим домаћим
часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод,
нову сорту и сл.), односно руковођење или учешће у
научним пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку за ужу научну област за
коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. Рок за пријављивање кандидата је 15 (петнаест) дана од дана расписивања конкурса. Кандидати достављају: пријаву са
биографским подацима, препис дипломе о научном
називу доктора наука, списак радова са библиографским подацима, као и саме радове, на адресу Факултета
спорта и физичког васпитања у Нишу, Чарнојевића 10а,
Ниш. Кандидати који се пријављују на конкурс за избор
у звање дужни су да попуне образац о испуњености
услова за избор у звање наставника који се налази на
wеб порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.
rs). За попуну обрасца неопходно је да кандидат има
кориснички налог, а уколико кандидат нема кориснички налог, неопходно је да се обрати администратору
Факултета на e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs. Ради благовременог отварања корисничког налога, кандидатима се
препоручује да се јаве, најкасније 24 часа пре истека
конкурсног рока.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Научне дисциплине у спорту
и физичком васпитању
предмети Катедре за примењену
кинезиологију и Катедре теоријскометодолошких предмета

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и стицања
звања наставника прописани су чланом 74 Закона о
високом образовању, чланом 165 Статута Универзитета
у Нишу: у звање доцента може бити изабрано лице које
је претходне степене студија завршило са просечном
оценом најмање 8 (осам), односно које има најмање
три године педагошког искуства на високошколској
установи, има научни назив доктора наука, и има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама; у звање ванредног професора може бити изабрано лице које поред
услова за звање доцента има и више научних радова
од значаја за развој науке, у ужој научној области за
коју се бира, објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама, оригинално
стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник
или монографију, практикум или збирку за ужу научну
област за коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима. Рок за

пријављивање кандидата је 15 (петнаест) дана од дана
расписивања конкурса. Кандидати достављају: пријаву
са биографским подацима, препис дипломе о научном
називу доктора наука, списак радова са библиографским подацима, као и саме радове, на адресу Факултета
спорта и физичког васпитања у Нишу, Чарнојевића 10а,
Ниш. Кандидати који се пријављују на конкурс за избор
у звање дужни су да попуне образац о испуњености
услова за избор у звање наставника који се налази на
wеб порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.
rs). За попуну обрасца неопходно је да кандидат има
кориснички налог, а уколико кандидат нема кориснички налог, неопходно је да се обрати администратору
Факултета на e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs. Ради благовременог отварања корисничког налога, кандидатима се
препоручује да се јаве, најкасније 24 часа пре истека
конкурсног рока.

БИОТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
“ШУМАТОВАЦ”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб.
тел. 018/800-792

Руковалац пољопривредне
механизације
УСЛОВИ: На основу Правилника о организацији и систематизацији послова Биотехнолошке школе “Шуматовац” у Алексинцу број 1509 од 13.09.2021. године за
радно место руковалац пољопривредне механизације
неопходно је: средње образовање и возачка дозвола
одговарајуће категорије. За обављање послова радног места руковаоца пољопривредне механизације
радни однос може се засновати са лицем које има III
степен стручне спреме и положен испит за возача Ф
категорије. Кандидати треба да испуњава опште услове прописане законом за заснивање радног односа и
посебне услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др.
закон и 6/2020). Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу: “Ново
на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (оверен препис/
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оверен
препис/фотокопију); уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из Муп-а и надлежног Основног суда);
оверену копију возачке дозволе; лекарско уверење
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад, доставља се пре закључења уговора о
раду). Уверења не треба да буду старија од 6 месеци.
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана његовог
објављивања. Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на
горенаведену адресу. Контакт телефони: 018/800-792
и 018/800-793.

ОМШ “ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15
тел. 018/800-748

Наставник хармонике

за рад у издвојеном одељењу у
Сокобањи

Наставник гитаре

за рад у матичној школи у Алексинцу

Наставник виолине

за рад у матичној школи у Алексинцу и у
издвојеном одељењу у Сокобањи
УСЛОВИ: услови прописани за степен и врсту образовања наставника у основној музичкој школи у складу
са чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС
– Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и
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18/20). Остали услови: општи услови за рад из Закона о
раду; услови из члана 139 и чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова (чл. 142 Закона о
основама система образовања и васпитања). Сви кандидати, уз ручно потписану пријаву на конкурс са биографијом, достављају: оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању и додатка дипломи (за завршене мастер студије), односно уверење о дипломирању
уколико диплома још није издата и уверење високошколске установе о положеним испитима (чл. 142 Закона
о основама система образовања и васпитања); извод из
матичне књиге рођених прибављен после 27.03.2009.
године (оригинал или оверена фотокопија); уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија не
старије од 6 месеци); да лице зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ о томе се доставља само уколико образовање није стечено на српском језику); уверење полицијске управе да кандидати
нису осуђивани за кривична дела наведена у чл. 139 ст.
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Изабрани кандидати, пре закључења уговора о
раду достављају лекарско уверење да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, који се одштампан доставља установи заједно са потребном документацијом. Документа
се предају у оригиналу или овереној фотокопији, путем
поште или лично у просторијама секретаријата школе.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс за пријем
у радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће
директор именовати посебним решењем. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
на број телефона: 018/800-748. Кандидати који буду
позвани од стране школе су дужни да приступе провери психофизичких способности коју спроводи одговарајућа филијала Националне службе за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Кандидати су
дужни да у пријави наведу контакт телефон како би
били обавештени о поступку провере психофизичких
способности. Пријаве кандидата који не приступе провери психофизичких способности неће се разматрати.

ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
18250 Чокот

Учитељ
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање; 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 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; има држављанство Републике Србије;
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
На радно место учитеља може конкурисати: професор
разредне наставе; професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском
школом; професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне
културе за основну школу. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узети у разматрање. Контакт телефон:
018/4265-100.

Професор историје

са 35% радног времена, на одређено
време ради замене раднице на
породиљском одсуству, односно до
повратка раднице са породиљског
одсуства
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање; 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 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; има држављанство Републике Србије;
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
На радно место професора историје може конкурисати:
професор историје; професор историје и географије;
дипломирани историчар; мастер историчар; дипломирани историчар - мастер; мастер професор предметне
наставе. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани - мастер треба да имају завршене
основне академске студије историје. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Рок за пријављивање кандидата је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Контакт
телефон: 018/4265-100.

Стручни сарадник – педагог школе
са 30% радног времена, на одређено
време ради замене раднице на
породиљском одсуству, односно до
повратка раднице са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање; 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 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; има
држављанство Републике Србије; зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. На радно место
стручног сарадника - педагога може конкурисати; професор педагогије; дипломирани педагог - општи смер
или смер школске педагогије; дипломирани школски
педагог-психолог; дипломирани педагог; мастер педагог; дипломирани педагог - мастер. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Рок за пријављивање кандидата је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Контакт телефон: 018/4265-100.

Професор физичког васпитања

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене директора у првом
мандату, до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање; 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 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;
има држављанство Републике Србије; зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. На радно
место професора физичког васпитања може конкурисати: професор физичког васпитања, професор физичке
културе, дипломирани педагог физичке културе, про-

фесор физичког васпитања - дипломирани тренер са
назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације,
професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања
и спорта, мастер професор физичког васпитања и
спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта,
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). Кандидати
су дужни да попуне пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Рок за пријављивање
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у
разматрање. Контакт телефон: 018/4265-100.

Професор српског језика

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене помоћника
директора, до 31.08.2022. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање; 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 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; има
држављанство Републике Србије; зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. На радно место
професора српског језика може конкурисати: професор српског језика и књижевности, професор српског
језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик, професор српскохрватског
језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор
српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор, односно дипломирани
филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком,
дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског језика
и српске књижевности, дипломирани компаратиста,
мастер филолог (студијски програми: Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски
језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са
компаратистиком, Српски језик као страни), мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска
филологија (српски језик и књижевност), Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност; Компаративна књижевност са теоријом
књижевности), професор српскохрватског језика и
књижевности, мастер филолог из области филолошких
наука, професор југословенске књижевности и српског
језика, мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет). Кандидати
су дужни да попуне пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Рок за пријављивање
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у
разматрање. Контакт телефон: 018/4265-100.
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ОШ “СВЕТИ САВА”

18227 Суботинац, Рударска бб.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: На основу Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основним школама (“Сл. гласник РС”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и
17/2021), наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у разредној настави може да изводи: професор
разредне наставе; професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском
школом; професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне
културе за основну школу. Кандидат треба да испуњава опште услове прописане законом за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и
чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
и 10/2019), као и из члана 142 став 1 истог закона:
обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, доказ - уверење надлежне установе. Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и
стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. Диплома о
стручној спреми стеченој: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односне групе предмета; студије другог
степена из области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу: „Ново на сајту”, на адреси: http: //www.
mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
(доставља у року од једне а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу) и то: потврда високошколске установе
о броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу
или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопиј; извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију; доказ о познавању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (доказује се дипломом); уверење о неосуђиваности за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(уверење од полицијске управе и уверење надлежног
суда); лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду).
Уверења не треба да буду старија од 6 месеци. Рок за
пријаву је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена документација неће се
разматрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену
адресу. Контакт телефон: 018/877-651.

Посао се не чека,
посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
18226 Алексиначки Рудник
Трг рудара бб.

Андрагошки асистент

са 66% радног времена, на одређено
време до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: завршена средња школа; савладан “Интегрални програм обуке за остваривање функционалног
основног образовања одраслих” за андрагошког асистента; 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 или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других 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 познаје језик на коме се обавља
васпитно-образовни рад (доказ су у обавези да доставе
само они кандидати који одговарајуће образовање нису
стеклина српском језику). Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Предата конкурсна документација се не враћа. Пријаву слати
на горенаведену адресу. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвет, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc);
оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем
образовању; доказ о савладаном програму обуке за
андрагошког асистента (лице које нема савладан програм обуке у складу са Правилником, дужно је да достави доказ о савладаном одговарајућем програму обуке
у року од шест месеци од дана пријема у радни однос);
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности кандидат доставља пре закључења уговора о
раду; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
на новом обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија). Уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, подноси доказ да
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће школске установе. Проверу психофизичке способности кандидата који испуњавају услове конкурса, а
који су се благовремено и са потпуном документацијом
пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор вршиће
Национална служба за запошљавање у Нишу, применом
стандардизованих поступака. Уверење о здравственој
способности доставља само изабрани кандидат, пре
закључивања уговора о раду.

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2022.
године
УСЛОВИ: завршена средња школа; завршен програм
обуке у складу са Правилником о педагошком асистенту
и андрагошком асистенту (“Сл. гласник РС”, бр. 87/19);
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 или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других 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; познавање ромског језика; да
познаје језик на коме се обавља васпитно-образовни
рад (доказ су у обавези да доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стеклина срп-

ском језику). Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Предата конкурсна документација се не враћа. Пријаву слати на
горенаведену адресу. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвет, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању; доказ о завршеном програму обуке за педагошког асистента (лице које нема савладан програм обуке у
складу са овим Правилником, дужно је да достави доказ
о савладаном одговарајућем програму обуке у року од
шест месеци од дана пријема у радни однос); уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности кандидат доставља пре закључења уговора о раду; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на
српском језику, подноси доказ да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће школске установе. Проверу психофизичке способности кандидата
који испуњавају услове конкурса, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор вршиће Национална служба
за запошљавање у Нишу, применом стандардизованих
поступака. Уверење о здравственој способности доставља само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду.

Чистачица

за рад у матичној школи у Алексиначком
Руднику

Чистачица

за рад у издвојеном одељењу у Рутевцу

Чистачица

са 75% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Бобовишту
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
- основно образовање; 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 или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
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 познаје језик
на коме се обавља васпитно-образовни рад (доказ су
у обавези да доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику).
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Предата конкурсна документација се не враћа. Пријаву слати на горенаведену адресу. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); оверену фотокопију
сведочанстава о завршеном основном образовању; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
кандидат доставља пре закључења уговора о раду;
уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
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6 месеци); извод из матичне књиге рођених на новом
обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија). Уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, подноси доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
школске установе. Сви докази прилажу се у оригиналу
или овереној фотокопији. Проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају услове конкурса, а
који су се благовремено и са потпуном документацијом
пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор вршиће
Национална служба за запошљавање у Нишу, применом
стандардизованих поступака. Уверење о здравственој
способности доставља само изабрани кандидат, пре
закључивања уговора о раду.

ОШ “СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА”
18000 Ниш, Шабачка 20

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2021/2022. године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање,
најмање 4 степен стручне спреме; да има психичку,
физичку и здравстену способност за рад са децом и
ученицима; да познаје ромски језик; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које се
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије.
Доказе о испуњености услова из тачаке 1, 3, 4 и 5 (оригинал или оверена фотокопија) подносе кандидати уз
пријаву на оглас (образац на званичној интернет страници Министарства), а доказ из тачке 2 подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву: 8
дана. Пријаве са доказима о испуњености услова огласа слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Првомајска 6
тел. 018/523-543

Наставник практичне наставе
графичке групе предмета –
фотографија
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос предвиђени
су чланом 139 , 140 (лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета) и чланом 155 став 1 и 2 тачка
1 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019
- даље: Закон и 6/2020), и то: да кандидат има одговарајуће образовање: дипломирани уметник фотографије
- професор ликовне културе; дипломирани фотограф;
дипломирани дизајнер графике - фотограф; дипломирани сниматељ камере; дипломирани сниматељ драмских уметности; дипломирани графичар; дипломирани графички дизајнер; академски графичар - ликовни
педагог; дипломирани графичар - професор ликовне
културе; дипломирани сликар - графичар; дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне
културе; мастер примењени уметник; мастер ликовни уметник; мастер уметник вишемедијске уметности;
мастер уметник дигиталних медија; мастер драмски и
аудиовизуелни уметник; специјалиста струковни ликовни уметник; специјалиста струковни примењени уметник; специјалиста струковни дизајнер. Лице из подтач.
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(12) - (19) ове тачке треба да оствари најмање 50 ЕСПБ
из уметничких и теоријско-уметничких предмета из ужестручне области: фотографија; 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 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, потребно је поднети следећа документа: кратку биографију, диплому о стеченом образовању, држављанство Републике Србије (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
извод из казнене евиденције МУП-а РС (не старије од 6
месеци) прибавља кандидат. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности прибавља кандидат који
буде закључио уговор о раду. Уколико се на овај конкурс подносе фотокопије докумената, оне морају бити
оверене. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на
горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс - наставник фотографије”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узимати у разматрање.

Чистачица
УСЛОВИ: лице треба да има I степен стручне спреме,
односно завршену основну школу; 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 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, потребно је поднети следећа документа: кратку биографију, диплому о стеченом образовању, држављанство Републике Србије (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
извод из казнене евиденције МУП-а РС (не старије од 6
месеци) прибавља кандидат. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности прибавља кандидат који
буде закључио уговор о раду. Уколико се на овај конкурс подносе фотокопије докумената, оне морају бити
оверене. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на
горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс - чистачица”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у разматрање.

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
“СТЕВАН СРЕМАЦ”
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27
тел. 018/527-622

Наставник историје

за 10 часова недељне наставне норме
УСЛОВИ: професор историје; дипломирани историчар; дипломирани историчар - мастер; мастер историчар; мастер професор предметне наставе. Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије историје.

Наставник немачког језика

за 12 часова недељне наставне норме
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог
за немачки језик и књижевност; професор немачког
језика и књижевности; професор енглеског језика и
књижевности и немачког језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет,
односно профил Немачки језик и књижевност); мастер
професор језика и књижевности (студијски програм

или главни предмет, односно профил Немачки језик
и књижевност); мастер професор предметне наставе.
Лица која су стекла академско звање мастер, морају да
имају претходно завршене основне академске студије
из области предмета, односно на студијским групама/
програмима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик и књижевност; Немачки језик.

Техничар одржавања
информационих система и
технологија

са 50% од пуног радног времена
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стечен након завршене средње школе електро струке, смерови ИКТ.
ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања и
Уредбом о каталогу радних места у јавном службама
и другим организацијама у јавним сектору (Сл. гл. РС,
бр. 81/17, 6/18 и 43/18), и то ако: има одговарајуће
образовање; има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и 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
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености услова из става 1
тач. 1), 3) - 5) овог члана саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду. Поред
општих услова прописаних Законом о раду, кандидат за наставника треба да има стечено одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија
након добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су
неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени
докази који се траже конкурсом, као ни пријаве оних
кандидата који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл. гласник
РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са интернет сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
потписана биографија кандидата, извод из матичне
књиге рођених, оригинал/оверена копија дипломе,
оригинал/оверена копија уверења о држављанству,
оригинал/оверена копија уверења о неосуђиваности
из Суда и Муп-а, као и други прилози којима кандидат
доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у
року од 8 дана од дана објављивања на горенаведену
адресу. Телефон за контакт: 018/527-622.
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Наука и образовање

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

1. Наставник музичке културе
у матичној школи

2. Наставник математике
3. Наставник музичке културе
за 75% норме

4. Наставник ликовне културе
за 60% норме

5. Библиотекар

у матичној школи, за 50% норме
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 139 до 142 Закона о основама система образовања и васпитања и услове из Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. Потребна документација: 1. одговарајуће образовање; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. потврда
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и 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, ако се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине; осим
услова из става 1 члана 139 лице мора да има и доказ
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Поменути услови доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова из тачака 1, 3 и 5 овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 овог
члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС, који заједно са потребном
документацијом достављају школи у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“,
на адресу: ОШ „Рифат Бурџовић Тршо“, Тутин, Његошева 15. Кандидати ће бити писмено обавештени о
избору у року од 8 дана од дана доношења одлуке о
пријему. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати.

ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7
тел. 020/5100-710

Наставник хемије
УСЛОВИ: Кандидати за радно место наставника треба
да испуњавају услове из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и то: а) одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије и
то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, сходно Правилнику о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији; б) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; в) држављанство Републике Србије; г) да
знају српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; д) да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-

Бесплатна публикација о запошљавању

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 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.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: 1. оверен препис / фотокопију диплома о стеченом
образовању основних и мастер студија; 2. уверење о
држављанству; 3. извод из матичне књиге рођених;
4. доказ о знању српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на тим језицима);
5. доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Докази о испуњености услова из
тачака 1, 2, 3, 4 и 5 достављају се уз пријаву, а доказ
о испуњености услова из тачке б) - лекарско уверење,
прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве
треба послати на горенаведену адресу. Информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе или на
број телефона 020/5100-710. Уз пријавни формулар,
који се преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од
стране директора школе.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб.
тел. 020/320-417

Оглас објављен 24.11.2021. године у публикацији”Послови” (број 961) поништава се за радно место:
наставник босанског језика на одређено време. Остали
део конкурса остаје непромењен.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб.
тел. 020/320-417

Наставник босанског језика
са 53% норме

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 да: 1) имају одговарајуће образовање, 2) имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) имају држављанство Републике Србије;
5) знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази 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”. За расписивање конкурса за ово радно место, директор је одлуку донео и
на основу Закључка комисије за ново запошљавање и
додато радно ангажовање код корисника јавних средстава, Закључак комисије 51 број: 112-4330/2021 од 12.
маја 2021. год. Кандидати треба да доставе: пријаву на
конкурс са основним биографским подацима (за заснивање радног односа, својеручно потписана); одштампан и попуњен пријавни формулар преузет 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; уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези доставити: 1. оригинал
или оверену копију дипломе, односно уверење којим се
доказује одговарајуће високо образовање; 2. оригинал
уверење о држављанству, не старије од шест месеци;
3. оригинал извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци; 4. одговарајући доказ којим се
доказује познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (познавање српског и босанског
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 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. Пријаве са потребним документима слати на адресу: Основна школа „Јован Јовановић
Змај”, Нови Пазар, Вука Караџића бб, 36300 Нови Пазар,
са назнаком „За конкурс”, 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 прописана конкурсом) и
неблаговремене, неће се узимати у разматрање приликом одлучивања о пријему у радни однос. Информације
поводом конкурса се могу добити и на горе наведени
број телефона.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, 28. новембар 163
тел. 020/318-198

Техничар одржавања
информационог система и
технологија
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове
из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања: 1. да има одговарајуће образовање прописано Правилником о организацији и систематизацији
послова у Економско-трговинској школи, IV степен
стручне спреме, машински техничар за компјутерско конструисање; 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. 3. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног детета, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (образовно васпитни рад се изводи
на српском језику и босанском језику). Уз одштампани примерак пријавог формулара који је прописан на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког разовја, кандидати су дужни да
доставе следећу документацију: 1. доказ о стручној
спреми, оверена фотокопија дипломе средње школе,
2. уверење о држављанству, не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија, 3. извод из матичне
књиге рођених, не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија, 4. знање српског језика односно
босанског језика кандидат доказује стеченим средњим,
вишим или високим образовањем на наведеним језицима или да је кандидат положио испит из нведених
језика по програму високошколске установе (оригинал
или оверена фотокопија), 5. доказ о неосуђиваности
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система обрзаовања и васпитања, кандидат доказује уверењем из казнене евиденције да није
осуђиван издато од МУП-а РС и уверење надлежног
суда РС, да није покренут кривични поступак и да није
под истрагом, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверена фотокопија). Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
прибавља кандидат пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
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Наука и образовање
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс уз потребну документацију, заинтересовани кандидати могу доставити лично или поштом
на горе наведнену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе на број тел.
020/318-198.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, 28. новембар 163
тел. 020/318-198

Наставник енглеског језика и
књижевности
Наставник физике

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања и да: 1. има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, степен и врста образовања у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС” број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/18,
7/2019, 2/20, 14/20, 15/20 и 1/21); 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; 3.
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног детета,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике
Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (образовно-васпитни
рад се изводи на српском језику и босанском језику).
Уз одштампани примерак пријавног формулара који је
прописан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког разовја, кандидати
су дужни да доставе следећу документацију: 1. доказ
о стеченом високом образовању – оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеним основним академским и мастер студијама или оригинал или оверене
фотокпије уверења о завршеним основним академским
и мастер студијима; 2. уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; 3.
извод из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; 4. знање српског језика, односно босанског језика кандидат доказује
стеченим средњим, вишим или високим образовањем
на наведеним језицима или да је кандидат положио
испит из нведених језика по програму високошколске
установе (оригинал или оверена фотокопија); 5. доказ
о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система обрзаовања и васпитања, кандидат доказује уверењем из казнене евиденције да није осуђиван издато од МУП-а РС и уверење надлежног суда РС, да није покренут кривични
поступак и да није под истрагом, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија). Доказ да има
психичку, физичку и здравсвену способност за рад са
децом и ученицима прибавља кандидат пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у новинама Националне
службе за запошљавање “Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
на конкурс уз потребну документацију, заинтересовани
кандидати могу доставити лично или поштом на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити у секретаријату школе, тел. 020/318-198.

27/2018, 10/2019 и 6/2020), и то: да има одговарајуће
високо образовање, у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања, у складу
са Правилником 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 и
11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи, и то: доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе траженог степена и
врсте образовања, односно уверења, ако диплома није
издата, за кандидате који су завршили други степен
достављају и диплому са основних академских студија);
уверење или потврда о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлежна полицијска управа
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверена фотокопија); 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);
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Уз наведену
документацију кандидат треба да приложи и пријаву на
конкурс која треба да садржи име и презиме, адресу
пребивалишта или боравишта, контакт телефон кандидата; радну биографију и оверену копију дозволе за рад
(лиценце) уколико је кандидат поседује 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. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне,
као и пријаве са неовереном документацијом, неће се
узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити са назнаком: „За конкурс – наставник
у продуженом боравку“, на адресу школе.

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

Наставник предметне наставе
физика
за 50% норме

Наставник у продуженом боравку

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони и 10/2019 и 6/20): 1) да има одговарајуће високо
образовање из члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; 2) психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5)
знање српског језика.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл.
139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17,

ОСТАЛО: Документа која се достављају: пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; препис
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или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, траженог степена и врсте образовања, односно
уверења – ако диплома није издата; доказ о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге
рођених са холограмом, оригинал или оверена фотокопија; оверена фотокопија доказа о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику); доказ о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања које издаје
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци)
доказ да није покренут кривични поступак и истрага
(издаје основни суд, не старије од 6 месеци). Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати који испуњавају услове за
пријем у радни однос и уђу у ужи избор биће упућени
на претходну психолошку процену за рад са децом и
ученицима у НСЗ. Рок за пријављивање кандидата је
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
се достављају на адресу: ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови
Сад, Максима Горког 54, са назнаком „За конкурс“. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе,
на телефон: 021/6612-957, лок 3.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ“
21400 Бачка Паланка
Краља Петра I 2

Наставник предметне наставе
електротехничке групе предмета

(1 извршилац за 100% и 1 извршилац
за 50% радног времена)
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове из чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020):
1. да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника („Сл. гласник
РС – Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017,
8/2017, 4/2018 и13/2018 и 2/2020), и то: сви смерови осим енергетских; 2. да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике
Србије; 5. да знају српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након 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
пренос бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има наведено образовање из психолошких, 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;
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању; извод из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију или трајни са холограмом); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену
фотокопију или трајни са холограмом); доказ да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ – уверење из
МУП-а (не старије од 6 месеци); лекарско уверење да
имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (доказ подноси кандидат пре
закључења уговора о раду); доказ о знању српског језика, као језика на којем се изводи образовно-васпитни
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Наука и образовање
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 или донети лично у просторије
школе, радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе на
телефон: 021/6041-472.

Наставник предметне наставе
машинске групе предмета

(2 извршиоца за 100% и 1 извршилац
за 60% радног времена)
3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове из чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020):
1. да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016,
13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/19,
9/2019, 2/2020 и 1/2021); 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривично
дело насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 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
знају српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
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 пренос бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има наведено образовање из психолошких, 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;
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању; извод из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију или трајни са холограмом); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену
фотокопију или трајни са холограмом); доказ да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ-а – уверење
из МУП-а (не старије од 6 месеци); лекарско уверење
да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (доказ подноси кандидат
пре закључења уговора о раду); доказ о знању српског
језика, као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (доставља се само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику). Пријаве
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на адресу школе или донети лично у просторије
школе, радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на
телефон: 021/6041-472.

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
21460 Врбас, Палих бораца 2
e-mail: osvrbas@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
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зовања и васпитања, а то су: 1. одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе, за педагога
и психолога, стечено: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисцилинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, под условом да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) основне студије у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да поседује
дозволу за рад наставника или стручног сарадника; 3.
да је савладао обуку и има положен испит за директора установе; 4. да има најмање осам (8) година рада
на пословим образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 5. да има психофизичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
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 кривична дела примања и давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности или других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 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 се остварује
образовно-васпитни рад; изузетно, ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат с одговарајућим високим
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, за директора
основне школе може бити изабрано и лице које поседује: 1) одговарајуће образовање из члана 140 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања,
за наставника основне школе, односно лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно стртуковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем, дозволу за рад наставника, стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за избор директора, са
биографијом, кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе, кандидати
подносе следећу документацију: попуњен и одштампан
формулар за пријаву на конкурс (формулар се налази се на званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја); доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству Републике Србије); извод из матичне књиге рођених; оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању, а кандидат који има образовање
из тачке 1 подтачка (2) поред оверене фотокопије
дипломе о стеченом високом образовању прилаже и
оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; оверен
препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника односно стручног сарадника; доказ о знању српског
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи, кандидати доказују стеченим образовањем на
српском језику или положеним испитом из српског језика по програму одговарајуће високо школске установе; потврду о годинама рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; уверење надлежне службе Министарства
надлежног за унутрашње послове, да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и за кога није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање;
уверење о некажњавању из суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није предходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима; (кандидат који буде изабран,
накнадно ће пре закључења уговора о раду доставити
ново лекарско уверење); оверен препис / фотокопију

лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); изабрани кандидат који нема положен испит за
директора установе биће у обавези да у законском року
савлада обуку и положи испит за директора; доказ о
резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај просветног саветника) уколико има; доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања, извештај просветног
саветника (прилажу само кандидати који су претходно
обављали дужност директора установе). Рок за подношење пријаве са потребном докуменатцијом о испуњавању услова је 15 дана од дана објављивања конкурса
у листу „Послови“. Конкурсна документација се предаје
лично или поштом на адресу школе, са назнаком „За
конкурс за избор директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Лице задужено за давање обавештења по конкурсу, секретар
школе, телефон: 021/702-515, 705-337.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИХАЈЛО ПУПИН“
21000 Нови Сад, Футошка 17
e-mail: mpupin@open.telekom.rs

1. Наставник предметне наставе
– електротехника
6 извршилаца

2. Наставник практичне наставе
– електротехника
УСЛОВИ: Кандидат (за радна места 1 и 2) треба да
има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања, према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 и 13/2018,
2/2020, 14/2020, 1/2021, 7/2021).

3. Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да има основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидати треба и: 2. да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању 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 за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
имају држављанство Републике Србије 5. да знају српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријавни формулар, који се преузима и попуњава
на званичној страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и који се одштампан доставља
школи, кандидати достављају потребну документацију:
краћу биографију, оригинал или оверену диплому или
уколико немају диплому оверену копију уверења о стеченом образовању, уверење из казнене евиденције
МУП-а да нису осуђивани (не старије од шест месеци,
на српском језику), уверење о држављанству (оригинал или оверену копију, не старију од шест месеци).
Документација се доставља на горенаведену адресу, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Доказ о знању језика на којем се
изводи обазовно-васпитни рад у школи се доставља
само уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику. Доказ из тачке 2, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима се
доставља пре закључења уговора о раду. Психолошку
процену за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована одлуком директора школе.
Решење о избору кандидата донеће се у складу са чл.
154 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“
21400 Бачка Паланка
Трг братства јединства 23
тел. 021/751-235

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испунањавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о о организацији и систематизацији радних места у Гимназији “20. октобар” Бачка Паланка: да имају
средње образовање; 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
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
обрзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: У року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови” кандидати поред
кратких биографских података треба да поднесу: 1)
попуњен и одштампан пријавни формулар са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
2) оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем
образовању; 3) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе о неосуђиваности за горе наведена кривична дела (не старије од шест месеца од дана
објављивања конкурса), оригинал или оверена фотокопија; 4) уверење о држављанству (не старије од шест
месеци од дана објављивања конкурса), оригинал или
оверена фотокопија; 5) доказ о знању српског језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад (доставља
кандидат уколико није стекао одговарајуће образовање
на српском језику). Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима
(лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве као
и фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа неће се узети у разматрање. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе на
број телефона 021/751-235.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА “7. АПРИЛ”
21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 1

Наставник предметне наставе,
наставе вежби и наставе у блоку
предмета Здравствена нега

4 извршиоца на српском језику
и 1 извршилац на мађарском језику,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: виша медицинска сестра – техничар, виша
медицинска сестра, струковна медицинска сестра,
организатор здравствене неге, специјалиста струковна
медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра,
мастер медицинска сестра, виша медицинска сестра
општег смера, виша медицинска сестра интернистичког смера, виша медицинска сестра хирушког смера,
виши медицински техничар, дипломирани организатор
здравствене неге, дипломирани организатор здравствене неге – мастер, мастер организатор здравствене
неге, мастер професор предметне наставе (претходно
завршене основне студије у области здравства). Лице
треба да има претходно стечено средње образовање у
подручју рада Здравство и социјална заштита.

Наставник наставе, наставе
вежби и наставе у блоку предмета
Здравствена нега и дечија хирургија
са негом и други
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
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УСЛОВИ: виша медицинска сестра – техничар, виша
медицинска сестра, струковна медицинска сестра,
организатор здравствене неге, специјалиста струковна медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска сестра, виша медицинска
сестра општег смера, виша медицинска сестра интернистичког смера, виша медицинска сестра хирушког
смера, виши медицински техничар, дипломирани
организатор здравствене неге, дипломирани организатор здравствене неге – мастер, мастер организатор здравствене неге, мастер професор предметне наставе (претходно завршене основне студије у
области здравства). Лице треба да има претходно
стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил
педијатријска сестра техничар.

Наставник предметне наставе
предмета Анатомија и
Инфектологија

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: доктор медицине, доктор медицине специјалиста инфектолог, доктор медицине специјалиста опште
медицине, специјалиста доктор медицине – специјалиста опште медицине, специјалиста доктор медицине –
специјалиста инфектолог.

Наставник вежби и блок наставе
на образовном профилу ФТ
са 95,27% раног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар, виши
физиотерапеут, струковни терапеут, струковни физиотерапеут, специјалиста струковни козметичар естетичар, струковни козметичар естеетичар, специјалиста
струковни физиотерапеут, виши естетичар козметичар,
дипломирани терапеут рехабилитације. Лице из подтачке 2 чл. трећа до седма ове тачке треба да има претходно завршено образовање у подручју рада Здравство
и социјална заштита за образовне профиле физиотерапеутски техничар и козметички техничар.

Наставник предметне наставе
– математика

Наставник предметне наставе,
наставе вежби и наставе у блоку
предмета Здравствена нега
са 38% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: виша медицинска сестра – техничар, виша
медицинска сестра, струковна медицинска сестра,
организатор здравствене неге, специјалиста струковна
медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра,
мастер медицинска сестра, виша медицинска сестра
општег смера, виша медицинска сестра интернистичког смера, виша медицинска сестра хирушког смера,
виши медицински техничар, дипломирани организатор
здравствене неге, дипломирани организатор здравствене неге – мастер, мастер организатор здравствене
неге, мастер професор предметне наставе (претходно
завршене основне студије у области здравства). Лице
треба да има претходно стечено средње образовање у
подручју рада Здравство и социјална заштита.

Наставник предметне наставе,
наставе вежби и наставе у блоку
предмета Педијатрија са негом и
Здравствена нега
са 90% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: виша медицинска сестра – техничар, виша
медицинска сестра, струковна медицинска сестра,
организатор здравствене неге, специјалиста струковна
медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра,
мастер медицинска сестра, виша медицинска сестра
општег смера, виша медицинска сестра интернистичког смера, виша медицинска сестра хирушког смера,
виши медицински техничар, дипломирани организатор
здравствене неге, дипломирани организатор здравствене неге – мастер, мастер организатор здравствене
неге, мастер професор предметне наставе (претходно
завршене основне студије у области здравства). Лице
треба да има претходно стечено средње образовање у
подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил педијатријска сестра техничар.

Наставник предметне наставе
предмета Хигијена са здравственим
васпитањем

са 22,22% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани матемтатичар за теоријску
математику и примене, дипломирани математичар за
рачунарство и иформатику, дипломирани математичар – информатичар, дипломирани матетамтичар –
професор информатике, дипломирани математичар за
математику економије, професор математике – теоријско усмерење, професор математике – теоријски
смер, професор математике и рачунарства, професор
информатике – математике, професор географије-математике, професор физике-математике, професор
биологије – математике, дипломирани математирач
астроном, дипломирани математичар – теоријска
математика, дипломирани математичар – примењена математика, дипломирани математичар – математика финансија, дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом основи геометрије), дипломирани информатичар, дипломирани професор математике –мастер, диплимирани математичар – мастер,
мастер математичар, мастер професор математике,
мастер математичар – професор математике. Лице
које је стекло мастер, мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима математика или примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или основи
геометрије)

Наставник предметне наставе
– историја

са 60% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар,
професор историје – географије, дипломирани историчар – мастер, мастер историчар, мастер професор предметне наставе. лице које је стекло звање мастер мора
имати претходно завршене основен академске студије
историје.

са 90% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: доктор медицине – специјалиста за хигијену, доктор медицине – специјалиста хигијене, доктор
медицине, специјалиста доктор медицине – специјалиста хигијене.
ОСТАЛО: Кандидати морају да имају одговарајуће
образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да имају држављаноство Републике Србије и да
знају језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Услови у погледу образовања: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Одговарајуће образовање подразумева и
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у року
студија или након дипломирања, однајмање 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. Услови у погледу стеченог степена и
врсте образовања детаљно су регулисани Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита
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Наука и образовање
(“Сл. гласник РС – Просветни гласник” број 21/2015,
11/2016, 13/2018, 5/2019) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016, 2/2017,
13/2018, 7/2019). Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, http://www.mpn.gov.rs, кандидати достављају и потребну документацију: оверену
копију дипломе, уверење из казнене евиденције МУП
– а о неосуђиваности, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију). Доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се
доставља само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику. Кандидат који има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/уверење установе о
броју остварених бодова, односно положеним испитима
из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу. Кандидат
који нема образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу има образовање и психолошких, педагошких и
методичких дисциплина. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање, а доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на адресу
школе у року од 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати
на адресу школе, уз обавезну назнаку “За пријаву на
конкурс за радно место ____ (навести радно место)“, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/485-4028

Оглас објављен 24.11.2021. године, у публикацији
„Послови“, број 961, поништава се у целости.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ШОМО „СТЕВАН ХРИСТИЋ“
Бачка Паланка
Академика Милана Курепе 10

Оглас објављен 24.11.2021. године, у публикацији
„Послови“ (број 961, страна 81), исправља се за радно место: наставник тамбуре, у делу УСЛОВИ, у првој
реченици, у наставку 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. 18/13, 2/17, 9/19 и 1/20), а пре завршетка заграде додаје се „и бр. 9/2020”), и исправља се у
делу текста ОСТАЛО: у вези тражене документације
те у наставку доказ о стеченом образовању (диплома
са додатком дипломе) додаје се „и доказ о стеченом
средњем музичком образовању“.

ОШ „ЈАН КОЛАР“
21425 Селенча, Вајанског 1

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку са 50% радног
времена, библиотекар са 50%
радног времена

на одређено време до повратка раднице
са функције директора школе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, предвиђених Законом о раду, кандидат мора
испуњавати и посебне услове прописане у чл. 139, 140
и 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20)
и Правилником о врсти и степену образовања наставни-

Бесплатна публикација о запошљавању

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).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће
документе: доказ о одговарајућој стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије, доказ о неосуђиваности, не старији од 6 месеци; доказ о знању
словачког језика. Изабрани кандидат такође доставља
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима пре закључења
уговора о раду. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс траје 8
дана од дана објављивања.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Доцент за ужу научну област
Исхрана животиња
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
области којој припада ужа научна област.

Сарадник у настави за ужу научну
област Пољопривредна техника
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: пољопривредни факултет (смер пољопривредне технике) или факултет техничких наука (одговарајућег смера).
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказ
о испуњености услова по овом конкурсу: краћу биографију са библиографијом, списак научних и стручних
радова као и доказе о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој стручној спреми. За наставна звања
(доцент, ванредни или редовни професор) кандидати
треба да попуне електронски образац који се налази на сајту Универзитета Нови Сад https: //www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izboru-zvanje (исти доставити на мејл: opstasluzba@polj.
uns.ac.rs, у року предвиђеном за пријаву кандидата).
За сваку одредницу коју попуњава кандидат у обрасцу
неопходно је приложити и доказ, у виду одлуке решења
или потврде. За сарадничка звања (асистент, сарадник
у настави) поред биографских података, научних и
стручних радова као и доказа о њиховом објављивању,
дипломе о одговарајућој стручној спреми, доставити и
уверења о наставку студија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење
пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана објављивања. Пријаве достављати на адресу: Универзитет у
Новом Саду, Пољопривредни факултет (за конкурс),
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
2140 0 Бачка Паланка, Доситејева 3

Васпитач

за рад у издвојеном одељењу школе
у Нештину, на одређено време до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице које има одговарајуће образовање (у
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18
– др. закони, 10/19, 6/20). Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије
и 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, муилтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинију
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. год; лице из подтачке 2 (тачка 1) мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство РС и да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним и
попуњеним пријавним формуларом достављају установи. Потребна документација: диплома о стеченом
одговарајућем високом образовању; доказ да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање 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 слободне,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (из полицијске станице, не старије од 6 месеци);
уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); доказ о знању српског језика (односи се
на кандидате који нису образовање стекли на српском
језику). Наведену документацију доставити у оригиналу
или фотокопији овереној од стране јавног бележника.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријаву на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу на тел.
021/6041-244.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
21000 Нови Сад
Радоја Домановића 24
тел. 021/443-364

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2021/2022, односно до 31.08.2022.
године
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. гласник 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. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17 и 13/18).
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); доказ о завршеном најмањем уводном модулу обуке за педагошког
асистента, по програму обуке коју организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 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 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 групекривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и противчовечности и других заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за лице није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о знању српског језика
достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику; лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здраственој 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
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.
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Наука и образовање

ОШ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“
21203 Ветерник, Паунова 14
тел. 021/820-940

Наставник предметне наставе –
физичко и здравствено васпитање
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони,
10/2019 и 06/2020): 1) одговарајуће високо образовање
из члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019); 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за
лице није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије;
5) знање српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Документа која се достављају: пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, одштампан и
попуњен; биографија (ЦВ); препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању траженог степена
и врсте образовања, односно уверења – ако диплома
није издата; доказ о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених са холограмом,
оригинал или оверена фотокопија; оверена фотокопија
доказа о знању српског језика (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику);
доказ из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности
(не старије од 6 месеци). Уз наведену документацију
кандидат треба да приложи и пријаву на конкурс, која
треба да садржи: име и презиме, адресу пребивалишта
или боравишта, контакт телефон кандидата, радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима прибавља се
пре закључења уговора о раду. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос и уђу у ужи избор
биће упућени на претходну психолошку процену за рад
са децом и ученицима у НСЗ. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве се достављају на адресу: ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник, Паунова 14, са назнаком: „За конкурс“.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на телефон: 021/820-940.

ОШ „ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО“
21300 Беочин, Милоша Црњанског бб.
тел. 021/871-341

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе –
наставник немачког језика
Наставник предметне наставе –
наставник технике и технологије
Наставник предметне наставе –
наставник историје

са 60% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
дужности директора школе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају: 1. одговарајуће образовање: да су стекли одговарајуће високо образовање
прописано чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, број 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20),
и то стечено: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специја-
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листичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, при чему морају да имају
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик и језик на коме се
остварује васпитно-образовни рад (у школи се васпитно-образовни рад остварује на српском језику, доказ
доставља кандидат само ако одговарајуће образовање
није стечено на српском језику). Кандидати поред услова прописаних чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања треба да испуне и услове
прописане Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 8/2019,
16/20, 19/20, 3/21 и 4/21) и то:
1. За наставника разредне наставе: професор разредне
наставе; професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ – мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу.
2. За наставника немачког језика: професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; професор немачког језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет,
односно профил Немачки језик и књижевност); мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност). Лица која су стекла академско звање мастер,
морају имати претходно завршене основне академске
студије из области предмета, односно на студијским
групама / програмима: Језик, књижевност, култура,
модул Немачки језик и књижевност; Немачки језик.
3. За наставника технике и технологије: професор
техничког образовања, професор технике, професор
технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања
и машинства, професор технике и машинства, професор машинства, професор електротехнике, професор
техничког образовања и техничког цртања, професор
техничког образовања и физике, професор физике
и основа технике, професор техничког образовања и
хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике и
основа технике за основну школу, професор физике и
основа технике за основну школу, професор техничког
образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања, професор политехничког васпитања
и образовања, професор политехничког образовања,
професор технике и графичких комуникација, професор производно-техничког образовања, дипломирани
педагог за техничко образовање, дипломирани педагог
за физику и основе технике, професор основа технике и
производње, професор политехнике, професор технике
и медијатекарства, професор техничког образовања и
медијатекар, дипломирани физичар - професор физике
и основа технике 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 професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике, професор основа технике и информатике; мастер професор технике и
информатике за електронско учење; мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из области техничког и информатичког обра-

зовања). Наставу могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на
том факултету савладала програм из тих предмета у
трајању од осам семестара.
4. За наставника историје: професор историје, професор историје и географије, дипломирани историчар,
мастер историчар, дипломирани историчар – мастер,
мастер професор предметне наставе. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани
- мастер треба да имају завршене основне академске
студије историје.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет адреси Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и уз одштампани формулар и краћу биографију достављају установи следећу
документацију: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци; оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених; за лица
која нису стекла образовање на српском језику доказ о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе: оригинал или оверену фотокопију уверења о некажњању из члана 139
Закона, не старије од 6 месеци. Лекарско уверење –
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, подноси само изабрани кандидат. Фотокопије докумената које се подносе морају
бити оверене, у супротном се неће разматрати. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе из претходног става
и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Ближе
информације о конкурсу могу се добити од секретара школе на телефон: 021/871-341. Пријаве слати на
адресу: Основна школа „Јован Грчић Миленко“ Беочин,
Милоша Црњанског бб.

ОШ „ЈОЖЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН“
21412 Гложан, Јожефа Марчока бб.
e-mail: jmarcok-dragutin@mts.rs

Стручни сарадник – библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање: VII степен стручне спреме: дипломирани библиотекар - информатичар, професор, доносно дипломирани филолог језика и
књижевности, професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом књижевности,
професор разредне наставе, професор језика и књижевности, односно књижевности и језика - смер за библиотекарство, професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика, професор српског језика и
књижевности, професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, мастер библиотекар-информатичар, мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и информатика), мастер професор језика
и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и информатика), дипломирани компаративиста
и библиотекар; 1) психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; 2) неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за лиице
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 3) држављанство Републике Србије; 4)
знање српског језика и језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад
ОСТАЛО: Кандидат треба да достави оригинале или
оверене фотокопије следећих докумената: попуњен
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Наука и образовање
пријавни формулар објављен на званичној интернет
страници Министарства просвете; диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; краћу биографију; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела прописана чланом
139 став 1 тачка 3) Закона; доказ о познавању српског
и словачког језика. Изабрани кандидат је у обавези да
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад достави пре закључивања уговора о раду. Фотокопије докумената које нису оверене
неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Пријаву са неопходном документацијом треба слати поштом или донети лично на
горенаведену адресу школе са напоменом „Пријава на
конкурс“.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
ТИМС
21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања), поље
Друштвено-хуманистичке науке,
научна област Педагошке науке, ужа
научна област Опште образовна у
кинезиологији и психологији
на одређено време

УСЛОВИ: докторат педагошких наука, завршетак основних и мастер/магистарских студија у области педагошких наука и испуњеност услова прописаних чланом 74
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020
– др. закони) за избор у звање наставника. Посебан
услов за горе наведено радно место је да кандидат има
одговарајуће компетенције у педагошком раду. Поред
услова предвиђених Законом о високом образовању,
кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Статутом Факултета за спорт и туризам и Правилником о
ближим условима и поступку за избор у звање наставника и сарадника Факултета за спорт и туризам.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе доказе о испуњености услова конкурса: радну
биографију, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), оригинале или оверене
фотокопије диплома свих нивоа студија, фотокопију
личне карте, уверење о некажњавању издато од стране надлежног државног органа, уверење да није осуђиван/а за кривична дела као ни да се пред надлежним
органима не води кривични поступак против кандидата,
списак објављених научних радова и да достави саме
радове. Пријаву са наведеним доказима о испуњењу
услова конкурса кандидати могу послати на поштанску
адресу: Факултет за спорт и туризам – Тимс, Радничка
30а, Нови Сад, са назнаком „За конкурс“. Информације
о конкурсу се могу добити на број телефона: 021/530633 или 021/530-231, сваког радног дана од 08.00-16.00
часова. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“
21400 Бачка Паланка
Трг братства јединства 23

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: основна школа. Општи услови: кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019
и 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији радних места у Гимназији „20. октобар“ Бачка
Паланка: да имају одговарајуће образовање; 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 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 обрзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њих није, у складу са законом, утврђено дискримина-
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торно понашање; држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ПАНЧЕВО

ће бити отворен 15 дана од дана објављивања у листу
„Послови”. Конкурсна комисија именована од стране
директора школе ће у року од 8 дана од дана истека
рока за пријем пријава утврдити испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос у складу са чланом
139 Закона. Кандидати изабрани у ужи избор у року од
8 дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима код надлежне НСЗ. У року
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене, комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља разговор
са кандидатима и доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар за радно место доступан је на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве на прописаном обрасцу са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком
„Конкурс за радно место секретар школе – не отварати”.
На полеђини коверте исписти: име и презиме, адресу
пошиљаоца и контакт телефон. У складу са чланом 139
Закона и Законом о заштити података о личности, школа обрађује тражене податке о личности потенцијалних кандидата. Учешћем на конкурс и достављањем
потребне документације сматра се да су потенцијални
кандидати сагласни да се њихови подаци обрађују за
наведену сврху.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА МАКСИМОВИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”

ОСТАЛО: У року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”, кандидати поред кратких
биографских података треба да поднесу: 1) попуњен
и одштампан пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3) уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе о неосуђиваности за горе наведена кривична дела (не старије од шест месеца од дана
објављивања конкурса), оригинал или оверена фотокопија; 4) уверење о држављанству (не старије од шест
месеци од дана објављивања конкурса), оригинал или
оверена фотокопија; 5) доказ о знању српског језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад (доставља
кандидат уколико није стекао одговарајуће образовање
на српском језику); доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима
(лекарско уверење), прибавља се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као
и фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа неће се узети у разматрање. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе на
број телефона: 021/751-235

26226 Мраморак, Жарка Зрењанина 57
тел. 013/2753-203
тел./факс: 013/2753-802
e-mail: skolamramorak@gmail.com

Секретар школе

са 50% ангажовања (20 сати рада
недељно)
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом
24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 75/2014,
13/2017 – одлука УС113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане чл. 132 и 139 Закона и то: 1. да
има образовање из области правних наука у складу
са чланом 140 став 1 Закона и дозволу за рад секретара (лиценцу), поседовање лиценце није услов за
заснивање радног односа али је секретар обавезан да
положи испитв за лиценцу у року од 2 године од дана
заснивања радног односа; уколико секретар не положи
испит за лиценцу у року од 2 године од дана заснивања радног односа, престаје му радни однос; послови секретара прописани су чланом 133 Закона; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у
породици, одузимања малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 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 које није,
у складу са законом, утврђено дикриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Напред наведени услови доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености услова из тачака 1,
3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду.
Уз пријаву кандидат подноси: 1. оверену фотокопију
дипломе (ако је завршио студије по прописима који
су уређивали високо образовање почев од 10.09.2005.
године, онда и диплому за студије I и II степена); 2.
уверење о неосуђиваности (документ се прибавља у
надлежној полицијској управи према месту рођења);
3. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; 4. оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених са холограмом, не
старије од 6 месеци; 5. доказ да је стекао образовање
на српском језику. Диплома или сведочанство издато на
српском језику сматра се доказом о знању српског језика. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни
однос и уђу ужи избор биће упућени код надлежне НСЗ
на претходну психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима. Након достављања психолошке
процене, комисија ће обавити разговор са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос и
након тога донети решење о избору кандидата. Конкурс

26227 Долово, Аксентије Максимовић 1

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони
10/19 и и 6/20), и то да има одговарајуће образовање,
у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 – др. закони 10/19 и и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и
17/2021 од 05.11.2021. године) и то: 1) професор разредне наставе, 2) професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском
школом, 3) професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ - мастер; 6) професор разредне наставе и
ликовне културе за основну школу. Кандидати су дужни
приложити: 1. доказ о поседовању одговарајуће стручне спреме (оверена фотокопија дипломе), 2. уверење
о неосуђиваности, 3. уверење да кандидат није под
истрагом, 4. извод из матичне књиге рођених, 5. уверење о држављанству, 6. доказ да изабрани кандидат
има психичку, 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Избор кандидата врши комисија коју формира директор школе.
Пријаве слати на адреесу: Основна школа „Аксентије
Максимовић”, 26227 Долово, Аксентија Максимовића 1,
са назнаком „Пријава на конкурс“.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“
26220 Ковин, Цара Лазара 261
тел. 013/742-200

Наставник: 1. агенцијског и
хотелијерског пословања, 2.
предузетништва, 3. економике
и организације туристичких
предузећа, 4. финансијског
пословања, 5. основа трговине

за 95% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. наставник агенцијског и хотелијерског
пословања: (1) дипломирани економиста; (2) дипломирани туризмолог; (3) дипломирани географ - туризмолог; (4) дипломирани географ (туризмолог); (5)
дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер
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туристички менаџмент; (6) дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски
менаџмент; (7) дипломирани менаџер у туризму; (8)
дипломирани менаџер у хотелијерству; (9) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије; (10) мастер туризмолог, претходно завршене основне академске студије у области
економије или географије; (11) мастер економиста,
претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; (12) мастер
економиста, претходно завршене основне академске
студије у области географије, туризма и хотелијерства;
(13) мастер менаџер, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму: менаџер у
туризму или менаџер у хотелијерству; 2. наставник предузетништва: (1) дипломирани економист; (2) дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; (3) дипломирани економиста - менаџер
за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; (4)
дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; (5) дипломирани економиста - менаџер у
рачуноводству и ревизији; (6) дипломирани економиста
- менаџер за финансије и банкарство; (7) дипломирани туризмолог; (7а) дипломирани менаџер у туризму;
(8) мастер економиста; (9) мастер менаџер, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству;
3. наставник економике и организације туристичких
предузећа: (1) дипломирани економиста - менаџер за
туризам, смер туристички менаџмент; (2) дипломирани
економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; (3) дипломирани менаџер у хотелијерству; (4) дипломирани менаџер у туризму; (5) дипломирани економист; (6) дипломирани економиста у области
управљања хотелијерством; (7) дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (8) мастер
економиста, претходно завршене основне академске
студије у области Економије; (9) мастер туризмолог;
(10) мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму Туризам и
хотелијерство; (11) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму
Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству. Лице
из подтач. (7) - (10) треба да је у току студија изучавало наставне садржаје из области предмета Економика
туристичких и угоститељских предузећа; 4. наставник
финансијског пословања, (1) дипломирани економист;
(2) дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству
и ревизији; (3) дипломирани економиста - менаџер за
финансије и банкарство; (4) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Економије; 5. наставник основа трговине:
(1) дипломирани економист; (2) дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (3) мастер
економиста, претходно завршене основне академске
студије у области Економије.
ОСТАЛО: 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
и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), посебних услова предвиђених Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (Сл.
гласник РС – Просветни гласник бр. 5/15, 16/15, 19/15,
11/16, 2/17, 13/18, 2/20, 14/20 и 1/21) кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 139,
140, 142, 144 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18
- др. закон, 10/19 и 6/20) и то: 1) да има одговарајуће
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у 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
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да је држављанин РС и 5) да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови под тачкама 1–4 доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова под тачкама 1), 3), 4) и 5) (диплома, уверење о некажњавању, држављанство и доказ о
познавању језика), саставни су део пријаве на конкурс
и подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ под тачком 2) (лекарско уверење) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, који ће уз потребну документацију достави-
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ти установи. Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана
објављивања. Уз пријаву кандидат подноси: 1. оверену фотокопију дипломе, 2. уверење да није кажњаван
за назначена кривична дела и да се против њега не
води истрага нити други поступак, 3. оверену фотокопију уверења о држављанству РС (које није старије од
6 месеци), 4. доказ да је стекао образовање на српском
језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома
издата на српском језику која је приложена као доказ
по тачком 1. сматра се доказом о знању српског језика) и 5. попуњен формулар који се може преузети на
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу.

способности за рад са ученицима доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Кандидати
пријављени на конкурс у обавези су да на основу обавештења школе изврше проверу психофизичких способности за рад са ученицима по процедури Националне службе запошљавања. Рок за подношење пријава
кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране. Кандидати пријаве достављају на адресу: ОШ „Деспот Стефан
Лазаревић“ (За конкурсну комисију), 18330 Бабушница,
ПАК627102, 7. јула 26.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

ПИРОТ

18300 Пирот, Саве Немањића 2

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”

1) Наставник информатике и
рачунарства

са 60% радног времена, у централној
школи у Пироту и одељењу у Крупцу

18330 Бабушница, 7. јули 26

Наставник ликовне културе

са 60% радног времена
(24 сата недељно – 12 часова наставе)
УСЛОВИ: 1. висока стручна спрема стечена на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; лице са звањима стеченим на студијама другог степена мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне
области за предмет; прописана звања: дипломирани
сликар; академски сликар; ликовни педагог; дипломирани сликар – професор ликовне културе; дипломирани графичар – професор ликовне културе (завршене основне академске студије из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и дизајна); дипломирани вајар – професор ликовне културе;
дипломирани графички дизајнер – професор ликовне
културе; дипломирани уметник нових ликовних медија
– професор ликовне културе; дипломирани уметник
фотографије – професор ликовне културе; дипломирани сликар – професор; дипломирани вајар; дипломирани вајар – професор; дипломирани графички дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;
дипломирани сликар зидног сликарства; дипломирани
графичар; дипломирани графичар – професор; професор ликовних уметности; наставник ликовне уметности;
мастер ликовни ументник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и
дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (завршене
основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); лице
са завршеним факултетом ликовних уметности; лице са
завршеним факултетом примењених уметности; лице са
завршеним факултетом примењених уметности и дизајна; дипломирани сценограф; 2. да има дозволу за рад
(лиценцу за наставника); 3. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; 4. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
најмање три месеца, као и за кривична дела: насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кричну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да
зна српски језик на коме се остварује образовно- васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребу документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају школи. Уз пријаву на конкурс са кратком
биографијом кандидат доставља доказе о испуњавању тражених услова у овереној фотокопији: доказ
о одговарајућој стручној спреми и језику на коме се
школовао; уверење о стеченој лиценци за наставника
Министарства просвете, нуке и технолошког развоја;
уверење да није осуђиван за групу кривичних дела из
конкурса; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених/венчаних (саставни су део пријаве на
конкурс). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој

2) Чистач/ица

у централној школи у Пироту
ОСТАЛО: Потребна документација: 1. формулар за
пријаву на конкурс, преузет са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 2. биографија (ЦВ), 3. оверена фотокопија дипломе, за радно место 1: стечено одговарајуће образовање (у складу са чланом 140 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања)
и стечена одговарајућа стручна спрема према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
– Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и
17/2021): 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 у
области информатике, математике, физике, електротехнике, машинства или техничког образовања); 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, двопредметне
студије, где је један предмет обавезно информатика;
дипломирани математичар, дипломирани физичар,
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); дипломирани инжењер (са завршеним основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године у области информатике, информационих
технологија, организационих наука, електротехнике
и рачунарске технике; дипломирани економиста (са
завршеним основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године у области
информатике); мастер професор у области информатике, математике, физике, електротехнике, машинства;
мастер професор (двопредметне студије) где је један
предмет обавезно информатика; мастер математичар,
мастер физичар, мастер информатичар (свих смерова
и одсека); мастер инжењер у области информатике,
информационих технологија, организационих наука,
електротехнике или рачунарске технике; мастер економиста у области информатике; мастер дизајнер медија
у образовању; мастер библиотекар-информатичар; мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из области информатике, информационих технологија, математике, 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
пет испита из информатичких предмета, од тога најмање један из области Програмирање и два предмета
из једне или две следеће области – Математика или
Теоријско рачунарство. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Информатика и
рачунарство може да изводи и лице које је на основним 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 четири
семестра; за радно место 2: завршена основна школа; 4. извод из казнене евиденције о неосуђиваности
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
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затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да није утврђено дискриминаторно
понашање, које издаје надлежна полицијска управа;
5. уверење о држављанству републике србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци), 6. извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), 7. кандидати који нису стекли
образовање на српском језику, достављају и доказ да
познају језик на коме се изводи образовно васпитни
рад: оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем или високом образовању на
српском језику или оригинал или оверена фотокопија
уверења односно потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
у року од 8 дана биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за запошљавање. кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду, доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест
месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Формулар за пријаву на конкурс са потребним документима слати на адресу школе
или предати лично код секретара школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „8. СЕПТЕМБАР“
18300 Пирот, Данила Киша 21

Наставник технике и технологије
Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2021/2022. године, односно до
31.08.2022. године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1. да
има стечено одговарајуће образовање. За радно место
наставник технике и технологије: одговарајуће високо
образовање прописано чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 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,
4/2021 и 17/2021): професор техничког образовања,
професор технике, професор технике и информатике,
професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и машинства, професор
технике и машинства, професор машинства, професор
електротехнике, професор техничког образовања и
техничког цртања, професор техничког образовања и
физике, професор физике и основа технике, професор
техничког образовања и хемије, дипломирани педагог
за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за основну
школу, професор физике и основа технике за основну
школу, професор техничког образовања и васпитања,
професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања, професор
политехничког васпитања и образовања, професор
политехничког образовања, професор технике и графичких комуникација, професор производно-техничког
образовања, дипломирани педагог за техничко образовање, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор основа технике и производње, професор
политехнике, професор технике и медијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар, дипломирани физичар - професор физике и основа технике 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 професор
технике и информатике, мастер професор информатике и технике, професор основа технике и информатике, мастер професор технике и информатике за електронско учење, мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена из области
техничког и информатичког образовања). Наставу из
предмета одређених у ставу 1. овог члана могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије на
факултету, ако су на том факултету савладала програм
из тих предмета у трајању од осам семестара. За радно
место педагошки асистент: да има одговарајуће образо-

Бесплатна публикација о запошљавању

вање - средња стручна спрема - IV степен стручне спреме и завршен програм обуке за педагошког асистента
који је прописан од стране Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (уводни модул). 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Уз пријаву на конкурс (са кратком биографијом)
и пријавни формулар, кандидат доставља: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених, уверење МУП-а да
није осуђиван, а кандидати који нису стекли образовање на српском језику, достављају и доказ да познају
језик на коме се изводи образовно-васпитни рад: оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом
средњем, вишем или високом образовању на српском
језику или оригинал или оверена фотокопија уверења
односно потврде о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе, на
горнаведену адресу. Конкурс остаје отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПОЖ АРEВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац
Вука Караџића 1

Оглас објављен 24.11.2021. године у публикацији
„Послови” број 961, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Медицинска сестра – васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако има: 1) више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или специјалистичке
струковне студије), на којима је оспособљено за рад са
децом јасленог узраста; средње образовање у трајању
од четири године; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 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 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. 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, не старије од 6 месеци;
уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а),
не старије од 6 месеци; пријавни формулар (образац
пријавног формулара кандидати преузимају са сајта

Министарства просвете, науке и технолошког развоја).
Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене
копије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно 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 “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку
конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. 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 „Љубица Вребалов” Пожаревац и преко телефона:
012/210-308.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
“КУЧЕВО”
12240 Кучево, Светог Саве 114
тел. 012/850-666
e-mail: tokucevo@gmail.com

Оглас објављен 24.11.2021. године, у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: координатор у
туристичко-информативном центру, за рад у Инфо-центру У осталом делу оглас остаје непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАНЕ“
12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање
за васпитача, и то: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске
студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године, високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, високо
образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
то: кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар који је доступан на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достави
установи. Уз пријаву кандидат подноси оригинале или
оверене фотокопије следећих докумената: диплому о
стручној спреми, потврду да кандидат није осуђиван
за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања (не старија од
6 месеци, прибавља се код надлежног органа МУП-а);
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци или трајни), уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Контакт
телефон: 012/852-366.

Посао се не чека,
посао се тражи
08.12.2021. | Број 963 |
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СРЕДЊА ШКОЛА
„МЛАДОСТ”

12300 Петровац на Млави, Млавска 14
тел. 012/331-129

Наставник практичне наставе за
образовни профил трговац
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), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 –
др. закон и 6/2020) и има одговарајући степен и врсту
стручне спреме према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС”
бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018,
2/2020, 14/2020 и 1/2021) и то: дипломирани економиста, дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији, дипломирани економиста – менаџер
у трговини, мастер економиста – претходно завршене
основне академске студије у области Економије. Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује
одговарајуће високо образовање из члана 140 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), за наставника средње школе стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: 1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог степена из научне области, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и
да испуњава услове прописане Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС” бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017,
13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021) и то: дипломирани економиста, дипломирани економиста – менаџер у
рачуноводству и ревизији, дипломирани економиста –
менаџер у трговини, мастер економиста – претходно
завршене основне академске студије у области Економије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, и то за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 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 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 формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар са
сајта МПНТР кандидати достављају и следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља
оверену фотокопију дипломе другог степена и оверену
копију дипломе основних академских студија; доказ да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и
за кога није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал не старији
од 3 месеца и потврда Повереника за заштиту равноправности, не старија од 6 месеци); доказ о познавању
српског језика као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад – доставља само кандидат који није
стекао образовање на српском језику (потврда, уве-
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рење или други документ којим се доказује да је испит
из српског језика положен по програму одговарајуће
високошколске установе, оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије,
оригинал не старији од шест месеци или оверена фотокопија истог; оригинал извода из матичне књиге рођених не старијег од шест месеци или оверена фотокопија
истог (на прописаном обрасцу, са холограмом). Уверење о здравственој способности кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. У пријави кандидат треба да
наведе тачну адресу на којој живи, мејл-адресу и број
телефона. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази
који се траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата
који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте
и степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају
у току конкурсног поступка 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). Својеручно потписани пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја са потребном документацијом,
односно доказима о испуњавању услова, доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Средња школа „Младост”, Млавска 14, 12300 Петровац на Млави, са назнаком „За конкурс за наставника практичне наставе за образовни профил трговац за
100% радног времена, на неодређено време“, поштом
или лично на наведену адресу у секретаријату школе,
сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова. Ближе
информације о конкурсу могу се добити радним данима
путем телефона: 012/331-129.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ“

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117

Наставник математике
УСЛОВИ: Послове наставника у основној школи може да
обавља лице – кандидат који испуњава следеће услове:
1. да има одговарајуће високо образовање према чл.
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019,
6/2020), 7. 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) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.г., односно, 2) одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005; 3) обавезно образовање кандидата за наставника у основној школи је и 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 праксе у установи, у складу са Европским системом 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 безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат за наставника је обавезан
да поред: попуњеног пријавног формулара са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС, писане молбе за пријем у
радни однос на неодређено време, кратке биографије,
фотокопије очитане личне карте са чипом или личне
карте без чипа, основној школи достави и следећа доку-

мента: извод из матичне књиге рођених на прописаном
обрасцу, трајни са холограмом, уверење о држављанству Републике Србије, на прописаном обрасцу, уверење из надлежног основног суда да против кандидата није покренут кривични 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 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 понашање, уверење
надлежне полицијске управе МУП-а да према подацима из казнене евиденције овог министарства кандидат
није осуђиван (извод из казнене евиденције), диплома
или уверење о стеченом високом образовању за наставника основне школе на основним студијама у трајању
од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. или о
стеченом академском називу мастер на студијама другог степена за наставника основне школе по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра
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
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 системом преноса бодова. Ако се ово уверење или потврда
не може прибавити, исто се изузетно може доказати
овереном фотокопијом индекса 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 медицине 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 кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на српском
језику. Наставник треба да испуњава услове прописане
чл. 139, чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 141 ст. 7, чл. 142 ст. 1 и
4 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/ 2018, 10/2019, 6/2020) и
да има стручну спрему прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 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 образовно-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 праксе 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 психологије 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 достављају установи посебно за свако
поједино радно место, у посебној коверти. Психолошку
процену способности кандидата 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 бележника, не старији од 6
месеци. Неблаговремене, непотпуне 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“, на адресу: ОШ „Дуде Јовић” Жабари, Кнеза
Милоша 117, 12374 Жабари. Телефони за информације:
012/250-119, 012/250-109.
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Наука и образовање

ПРИЈЕПОЉЕ
СРЕДЊА ШКОЛА

31320 Нова Варош
Јевстатија Караматијевића 26-30

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: а) да имају одговарајуће образовање
– I степен стручне спреме, односно завршена основна школа; б) да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; в) 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 кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да имају држављанство Републике Србије; д) да знају српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни формулар, који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса, и то: оверен препис или оверену фотокопију доказа о завршеном I степену стручне спреме, односно завршеној
основној школи; уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци),
уверење о неосуђиваности издато од МУП-а Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци); доказ о знању српског језика и језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су образовање стекли на том језику);
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци)
доставља се пре закључења уговора о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као
ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа (суда, органа општинске-градске управе, јавног бележника). Пријаве са доказима
о испуњавању услова тражених конкурсом слати у
затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком „Пријава на конкурс“, на адресу: Средња школа,
31320 Нова Варош, Јевстатија Караматијевића 26-30
или донети лично у школу, радним даном, од 08.00 до
14.00 часова.

ОШ „9. МАЈ“
31335 Саставци, Саставци бб.

Чистачица

у ИО Крајчиновићима
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће образовање; б)
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни формулар, који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса и то: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од
6 месеци), доказ да није осуђиван правоснажном пре-
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судом за кривична дела и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
образовање стекли на том језику). Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци) доставља се пре
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног
органа (суда, органа општинске-градске управе, јавног
бележника). Пријаве са доказима о испуњавању свих
услова тражених конкурсом слати у затвореној коверти
препорученом поштом, са назнаком „Пријава на конкурс“, на горенаведену адресу, или донети лично у школу, радним даном од 08.00 до 12.00 часова.

ГИМНАЗИЈА
„ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ”
36310 Сјеница

Професор математике
Професор предмета Здравље и спорт
са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
(породиљско одсуство – треће дете)

Професор Образовања
за одрживи развој

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
(породиљско одсуство – треће дете)
УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника треба да
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) има одговарајуће
образовање; б) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; в) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено 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 тачака 5а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о
испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља
се пре закључења уговора о раду.
Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс се објављује у недељном листу „Послови”
при Националној служби запошљавања (НСЗ). Конкурс
спроводи Конкурсна комисија именована од стране
директора школе.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36310 Сјеница, Кладница

1. Наставник физичког и
здравственог васпитања и обавезних
физичких активности
са 60% радног времена, за рад у
матичној школи

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар са званичне странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати су дужни доставити следећа документа којима 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
из чл. 140 Закона о осовама система образовања и васпитања, 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље

у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5)
да знају српски језик и језик националне мањине на
којем се остварује васпитно образовни рад – босански
језик. Докази о испуњености услова из. тач. 1), 3), 4)
и 5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2) овог прибавља се пре закључења
уговора о раду. Пријавни формулар кандидати попуњавају на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и исти одштампан достављају школи уз
осталу документацију. Уз пријаву кандидати прилажу:
1. попуњен формулар са званичне итернет странице
МПНТР-а; 2. оверену копију дипломе о стеченом образовању, да овера није старија од 6 (шест) месеци; 3.
уверење МУП-а РС надлежне полицијске управе о неосуђиваности – оригинал; 4. уверење надлежног основног суда да се против кандидата не води кривични
поступак и да није подигнута истрага – оригинал; 5.
уверење о држављанству; 6. извод из матичне књиге
рођених; 7. доказ – уверење или сертификат да зна
босански језик; 7. кратку биографију (факултативно).
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у
листу „Послови”. Пријаве доставити лично у школи или
на адресу: ОШ „Вук Краџић“ Кладница, 36310 Сјеница.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ПУ „СУНЦЕ“

18430 Куршумлија, Косовска 36А
тел. 027/381-534

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и то
ако: има држављанство Републике Србије; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
није правоснажном пресудом кривично осуђивано; зна
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; има одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и стечено
одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне академске студије, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријавни формулар
за пријаву на конкурс који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; оверену фотокопију 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 која 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 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 дискриминаторно 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
уговора о раду. Санитарну књижицу подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана од дана.
Пријаве са потребном документацијом са назнаком „За
конкурс“, у затвореној коверти слати на горе наведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.
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Наука и образовање

ПУ „НЕВЕН“

18400 Прокупље, Немањина 7

Васпитач

6 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања,
чл. 39 Закона о предшколском васпитању и образовању.

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: средња стручна спрема.

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник
УСЛОВИ: струковни економиста, виша стручна спрема.
Општи услови предвиђени чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар за
конкурс који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампан пријавни формулар кандидат доставља: фотокопију дипломе, фотокопију лиценце, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење полицијске управе не старије од шест месеци
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично из чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско
уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање. Рок за пријављивање на оглас: 8 дана од
дана објављивања.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“
18400 Прокупље
Василија Ђуровића Жарког 1
тел. 027/322-636

Наставник клавира
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани
музичар пијаниста; мастер музички уметник, професионални статус клавириста. Кандидат треба да испуњава
и следеће услове: да има одговарајуће образовање; 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 кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривиних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човености и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије, да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства.
ОСТАЛО: Потребна документација коју кандидат прилаже: одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; молбу са краћом
биографијом; оверен препис или фотокопију дипломе о стеченој сручној спреми; извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или оверен препис; уверење
о држављанству, у оригиналу или оверен препис (не
старији од 6 месеци); уверење о положеном стручном
испиту (лиценци), у оригиналу или оверен препис, ако
га кандидат има; уверење да се против лица не води
истрага; доказ о неосуђиваности. Уколико су кандидати на факултету имали предмете: психологија и педагогија, пожељно је да приложе потврду о положеним
наведеним предметима. У поступку одлучивања о избору наставника врши се претходна провера психофизичке и здравствствене способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.
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СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3
тел. 027/371-315, 371-533

Наставник пољопривредне групе
предмета

на одређено време до повратка са
функције вршиоца дужности директора
УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године: да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова (образовање наставник, васпитач и
стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне
године, а највише две године од дана пријема у радни иднос, као услов за полагање испита за лиценцу)
или да је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или положио стручни испит (испит за
лиценцу) и да поседује звање у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама („Службени
гласник РС – Просветни гласник“ бр. 5/15, 10/16, 7/17 и
13/18); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 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 добора заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање по члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др.
закон, 10/19 и 6/20) и да је држављанин РС. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи.
ОСТАЛО: Кандидат доставља оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству не старије од
6 месеци; лекарско уверење доставља изабрани кандидат при закључењу уговора о раду; уверење да није
осуђиван прибавља установа; потврду са факултета о
положеним испитима из психологије, педагогије, методике у вредности од 30 бодова и 6 бодова праксе или
потврду о положеним испитима из педагогије и психологије, или потврду о положеном стручном испиту.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Рок за достављање докумената 8 дана од
дана објављивања конкурса на горе наведену адресу.

СМЕДЕРЕВО

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 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 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 (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 кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи од најмање 30 ЕСП бодова; извод из матичне књиге рођених;
потврда Повереника за заштиту равноправности да није
извршено дискриминаторно понашање; лекарско уверење пре закључивања уговора о раду. Наведена документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене
фотокопије морају бити оверене од надлежног органа,
као доказ да су верне оригиналу. Рок за подношење
пријава 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 непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурсна комисија утврђује благовременост и потпуност пријава на конкурс и испуњеност законских услова за пријем у радни однос кандидата у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који испуњавају све законске услове за пријем у радни
однос код послодавца, улазе у ужи избор за пријем у
радни однос. Кандидати који су изабрани у ужи избор
у року од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања у Смедереву, применом стадардизованих поступака. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, а потом са кандидатима са листе обавља разговор. После обављеног
разговора конкурсна комисија доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице за контакт и све додатне
информације је секретар школе.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗА КОСТИЋ“

25282 Гаково, Тоде Милетића 54а
тел. 025/866-777

Шеф рачуноводства

са 50% радног времена

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ“
11411 Ратари
Смедеревска Паланка
тел. 026/439-2100

Стручни сарадник психолог
за 20 часова недељно
(50% радног времена)

УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник – Просветни гл. 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) и чл.
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 6/2020). Остали
услови које кандидати треба да испуне: да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи за

УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директорке школе. Кандидат треба
да испуни услове из члана 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) члана 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19
и 6/20), члана 16 и члана 21 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Лаза Костић“
из Гакова и то: а) да има одговарајуће високо образовање стечено на основним студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године, на
студијама у трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, а изузетно лица са средњим образовањем и
најмање пет година радног искуства стеченог на тим
пословима; б) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; в) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је 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
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Наука и образовање
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 понашање, г) да има држављанство Републике Србије; д) да
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 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 о стеченом одговарајућем образовању, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
не старије од 6 месеци, доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом и да се не води кривични поступак против кандидата (не старије од 6 месеци), личну
биографију – ЦВ. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Сви докази подносе
се у оригиналу 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 кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од
дана обављеног разговора са кандидатаима. Разговор
са кандидатима са листе биће обављен у просторијама
ОШ „Лаза Костић” у Гакову, Улица Тоде Милетића 54а.
Пријаве са доказима о испуњености услова предају се
у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за пријем
у радни однос на радно место – шеф рачуноводства”
препоручено поштом или лично у секретаријат школе
сваког радног дана од 9.00 до 12.00 часова. Адреса на
коју се пријаве предају: ОШ „Лаза Костић” Гаково, Тоде
Милетића 54а, 25282 Гаково.

Помоћно особље – чистачица
УСЛОВИ: Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директорке школе. Кандидат треба да
испуни услове из члана 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), члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања чланом
(„Службени гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20),
члана 16 и члана 24 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Лаза Костић” из Гакова
и то: а) да има минимално први степен образовања –
завршена основна школа; б) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је 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 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; г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. 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 о стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству не старије од 6 месеци, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом и да
се не води кривични поступак против кандидата (не
старије од 6 месеци), личну биографију – ЦВ. Доказ о
здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Сви докази подносе се у оригиналу 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 кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
пријема резултата психолошке процене за рад са децом
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Разговор са кандидатима са листе биће

Бесплатна публикација о запошљавању

обављен у просторијама ОШ „Лаза Костић” у Гакову,
Тоде Милетића 54а. Пријаве са доказима о испуњености услова предају се у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на радно место
помоћно особље – чистачица” препоручено поштом или
лично у секретаријат школе, сваког радног дана од 9.00
до 12.00 часова. Адреса на коју се пријаве предају: ОШ
„Лаза Костић” Гаково, Тоде Милетића 54а, 25282 Гаково.

Помоћно особље – домар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директорке школе. Кандидат треба да
испуни услове из члана 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), члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања чланом
(„Службени гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20),
члана 16 и члана 22 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Лаза Костић” из Гакова и
то: а) да има минимум трећи, односно четврти степен
образовања – завршена средња грађевинска, машинска, електро, столарска или водоинсталатерска школа; б) положен стручни испит за рад са судовима под
притиском (за послове руковања парним котловима),
в) да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; г) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 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 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 остварује образовно-васпитни рад. 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 о стеченом одговарајућем образовању; сертификат о положеном стручном испиту за рад са судовима
под притиском – руковањем парним котловима; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
не старије од 6 месеци; доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом и да се не води кривични поступак против кандидата (не старије од 6 месеци); личну
биографију – ЦВ. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Сви докази подносе
се у оригиналу 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 кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8
дана од дана пријема резултата психолошке процене за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатаима. Разговор са кандидатима са
листе биће обављен у просторијама ОШ „Лаза Костић”
у Гакову, Тоде Милетића 54а. Пријаве са доказима о
испуњености услова предају се у затвореној коверти са
назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на радно
место – помоћно особље – домар” препоручено поштом
или лично у секретаријат школе, сваког радног дана од
9.00 до 12.00 часова. Адреса на коју се пријаве предају:
ОШ „Лаза Костић” Гаково, Тоде Милетића 54а, 25282
Гаково.
Рок за пријаву је 8 дана од објављивања у листу
„Послови“.

УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ
25260 Апатин, Димитрија Туцовића 32
тел. 025/773-643
e-mail: ustanova.apatin@gmail.com

Директор
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом,
кандидат треба да испуњава и следеће потребне услове: да има VII степен стручне спреме; 4 године рад-

ног искуства; да није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за вршење функције; да није под
истрагом.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да достави следећу документацију: оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом високом образовању; уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); кратку биографију са радним искуством; потврду да није осуђиван и
да није под истрагом. Пријаву и потребну документацију доставити у року од 15 дана од објављивања овог
огласа на адресу Установе за стручно оспособљавање
одраслих, Апатин, Димитрија Туцовића 23. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „КИШ ФЕРЕНЦ“
25265 Свилојево, Главна 52
тел. 025/797004
e-mail: skolasvilojevo@gmail.com

Наставник математике

са 88,89% радног времена, на српском
наставном језику

Наставник немачког језика у другом
циклусу основног образовања и
васпитања

са 44,44% радног времена, одељења на
српском наставном језику

Наставник немачког језика у првом
циклусу основног образовања и
васпитања
са 30% радног времена, одељења на
српском наставном језику

Наставник немачког језика у првом
циклусу основног образовања и
васпитања
са 10% радног времена, одељење на
мађарском наставном језику

Наставник српског језика

са 94,44% радног времена, одељења на
српском наставном језику

Стручни сарадник педагог школе
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14
и 13/17, одл. УС - 113/17, 95/18), кандидати треба да
испуњавају посебне услове по члану 139 и 140 Закона и то: услови за наставника математике: VII/1 степен
стручне спреме, висока стручна спрема, одговарајуће
образовање, сходно члану 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/2020), образовање
према члану 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21);
услови за наставника немачког језика у другом циклусу основног образовања: VII/1 степен стручне спреме,
висока стручна спрема одговарајуће образовање, сходно члану 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18,
10/19, 6/2020) образовање према члану 3 став 1 тачка
3 правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13,
2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 11/19, 8/20, 16/20, 19/20,
3/21, 4/21, 17/21); услови за наставника немачког језика у првом циклусу основног образовања: VII/1 степен
стручне спреме висока стручна спрема одговарајуће
образовање-сходно члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/2020) образовање према члану 2 став 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19,
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21); услови за наставника српског језика: VII/1 степен стручне спреме висока
стручна спрема одговарајуће образовање-сходно члану
140 закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19,
6/2020) образовање према члану 3 тачка 1 подтачка а)
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Наука и образовање
Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС -Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/16,
10/16, 2/17, 3/17, 13/18 11/19, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21,
4/21, 17/21); услови за педагога школе: VII/1 степен
стручне спреме висока стручна спрема одговарајуће
образовање, сходно члану 140 закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/2020) образовање према
члану 6 тачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 11/19,
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21). Остали услови за
радна места: држављанство РС; 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 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 има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; знање српског језика и мађарског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба уз кратку биографију да приложе: попуњен
пријавни формулар (одштампан и преузет са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја); уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за кандидата није, у складу са законом утврђено
дискриминаторно понашање; доказ о знању српског и
мађарског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад доказује се са положеним испитом из тог
језика осим за кандидате који су стекли образовање
на језику на коме се одвија образовно васпитни рад.
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима
подноси само изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је осам
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страни Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију
у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Пријава на конкурс
мора садржати актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Пријава
на конкурс се доставља поштом на адресу: ОШ ”Киш
Ференц” Свилојево, Главна 52, са назнаком „Конкурс за
пријем у радни однос за ___ (навести радно место)“.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 025/797-004. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узети у разматрање.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др РУЖИЦА РИП“
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Директор

на мандантни период од четири године
УСЛОВИ директор школе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 122 став 2 и 5 чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/201727/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон
и 6/2020). Дужност директора школе може да обавља
лице које има: 1. одговарајуће образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника средње стручне школе за
подручје рада здравство и социјална заштита, за педагога и психолога (наставник и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
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ске 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, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. Лице
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.), 2.дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 3. обуку и положен испит за директора установе,
4. најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, 5. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 6. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 7. има држављанство Републике Србије, 8. зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 5. прибавља
се пре закључења уговора о раду. Изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року до две године од дана ступања на
дужност. Директору који не положи испит за директора у року од две године од дана ступања на дужност,
престаје дужност директора. Пријава на конкурс за
избор директора школе, заједно са потребном документацијом, доставља се школи. Уз пријаву на конкурс
кандидат за директора школе подноси следеће доказе
за испуњеност услова: 1) биографске податке, односно радну биографију; 2) оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем образовању из члана 140
став 1 и 2 Закона о ос¬но¬вама система образовања
и васпитања за наставника средње стручне школе за
подручје рада здравство и социјална заштита, за педагога и психолога, 3) оверену фотокопију дозволе за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника (испит за
лиценцу, односно стручни испит), 4) оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе, 5) оригинал или оверена фотокопија доказа о
најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (потврде, решења, уговори или други акти
којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено
радно искуство), 6) оригинал или оверена фотокопија
доказа о неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - издат од полицијске управе (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс), 7) оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс), 8) оригинал или оверена фотокопија доказа о знању српског
језика и језика на којем остварује образовно-васпитни
рад - диплома о стеченом средњем, вишем или високом
образовању или потврда о положеном испиту из језика по програму одговарајуће високошколске установе,
9) оверена фотокопија доказа о резултату стручно-педагошког надзора (извештаји просветног саветника),
кандидат је дужан да достави извештај уколико је над
његовим радом вршен стручно-педагошки надзор, 10)
уколико се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе дужно је да достави и резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања, оверена фотокопија.
Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће
разматрати. Пријава се сматра потпуном уколико садржи све доказе којима се потврђује испуњеност услова
за избор директора прописаних чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, а који су у конкурсу
наведени у делу „Пријава на конкурс”. Рок за подно-

шење пријаве на конкурс за избор директора школе је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријава на конкурс се подноси непосредно
или путем препоручене поште на адресу: Средња медицинска школа „Др Ружица Рип”, Подгоричка 9, Сомбор,
са назнаком „Конкурс за директора школе”. Директора установе именује министар просвете, науке и технолошког развоја уз претходно прибављену сагласност покрајинског секретара за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице.
О резултатима конкурса Школски одбор ће обавестити лица која су се пријавила на конкурс након пријема решења о именовању директора школе од стране
министра.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК“

22300 Стара Пазова, Карађорђева 2
тел. 022/310-631

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпистања
(„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 студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице које је стекло образовање на студијама другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 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 образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, 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 установи, 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 безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 (словачки језик); 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача 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 на конкурс
кандидат је у обавези да приложи: 1. оверен препис /
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; 2. оверен препис / оверену фотокопију документа о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 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
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и васпитања (не старију од 6 месеци); 5. оригинал /
оверену фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак: доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или донешењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 6. оригинал / оверену фотокопију уверења надлежне службе
МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (не старије од 6 месеци); 7. оригинал / оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци); 8. оригинал / оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци);
9. оригинал / оверену фоткопију лекарског уверења о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), коју
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду; 10. извештај просветног саветника о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата, уколико је вршен надзор, у супротном доставити потврду да
стручно-педагошки надзор кандидата није вршен; 11.
кандидат који је претходно обављао дужност директора
установе дужан је да достави резултате стручно-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; 12. пријаву на
конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања
у служби, поседовању организационих способности и
кратким прегледом програма рада за време мандата
директора школе; 13. фотокопију личне карте, односно очитану личну карту; 14. доказ о знању српског и
словачког језика на којима се остварује образовно-васпитни рад у школи (за српски језик доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику). Кандидат изабран за директора школе
који нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од 2 године од дана ступања на дужност,
у складу са условима прописаним законом. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и одштампани формулар заједно са пријавом
на конкурс за избор директора и потребном документацијом доставља на адресу школе: Карађорђева 2,
22300 Стара Пазова, у затвореној коверти са назнаком:
„Конкурс за избор директора школе“, лично (пријава
се предаје код секретара школе радним данима од 8
до 14 часова) или путем поште. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи комисија за избор директора школе коју образује Школски
одбор. Министар просвете науке и технолошког развоја
у року од 30 дана од дана пријема документације, коју
му је доставио Школски одбор, врши избор директора и
доноси решење о именовању, о чему школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс (обавештење о
разговорима са кандидатима као и обавештење о избору директора биће јављено на број телефона који је
потребно да кандидат назначи у пријави на конкурс).
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). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе,
радним даном од 9.00 до 13.00 часова, путем телефона:
022/310-631.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ“

22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Домар – мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система обраовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17...6/20),
и то: 1) да има одговарајуће образовање за домара –
мајстора одржавања и то: прописано чланом 38 Правилника о организацији и систематизацији послова
у ОШ „Петар Кочић“ Инђија (дел. бр. 277/20.3.2018,
958/2/13.9.2018, 929/1/12.9.2019, 53/23.1.2020,
929/1/12.9.2020, 1038/5.11.2021): средње образовање,
и то машинског, електротехничког, односно водоинсталатерског смера; положен стручни испити за рад
са судовима под притиском (за послове руковања
постројењем у котларници); 2) да има психичку, физич-

Бесплатна публикација о запошљавању

ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља школи. Уз пријавни
формулар кандидат доставља: 1) краћу биографију са
адресом и контакт телефоном, 2) оригинал или оверену
копију сведочанства о завршеној школи; 3) оригинал
или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, 4) оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге рођених, 5) доказ о неосуђиваности
(извод из казнене евиденције), 6) доказ о познавању
српског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом предати
у секретаријату школе или послати поштом на адресу:
ОШ „Петар Кочић“ Инђија, Цара Душана 9.

Кафе-куварица / сервирка
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система обраовања
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17..6/20),
и то: да има одговарајуће образовање за спремачицу, прописано чланом 40. Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ”Петар Кочић”
Инђија (дел. бр. 277/20.3.2018.г., 958/2/13.9.2018.г.,
929/1/12.9.2019., 53/23.1.2020.) 1038/5.11.2021.) –
средње обр. 3. степен, кувар; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз
пријавни формулар кандидат доставља: 1) краћу биографију са адресом и контакт телефоном, 2) оригинал
или оверену копију сведочанства/дипломе о завршеној школи; 3) оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије, 4) оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, 5) доказ
о неосуђиваности (извод из казнене евиденције), 6)
доказ о познавању српског језика, на коме се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом
предати у секретаријату школе или послати поштом на
адресу: ОШ „Петар Кочић“ Инђија, Цара Душана 9.

ГИМНАЗИЈА ИНЂИЈА
22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/555-095

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: средње образовање са потребним зањем рада
на рачунару.

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, са 60% радног
времена

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према
Правилнику о стручној спреми наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7 /2019, 2/2020,
3/2020, 14/2020, 1/2021); 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1. студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2.
студије другог степена из облати педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; лице из тачке 1. мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
ОСТАЛО: Заједнички услови за сва радна места: 1)
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслована казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања
мита, за кривично дело против полне болести, 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; 2)
држављанство Републике Србије; 3) поседовање психофизичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; 4) познавање српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Документација коју
је кандидат дужан да приложи уз пријаву на конкурс:
1. одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. доказ о одговарајућем основном
и средњем образовању и доказ о познавању рада на
рачунару (оригинал или оверена фотокопија), диплома
или оверена фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем факултету и потврда високошколске установе о
образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина или потврда о положеном испиту за лиценцу; 3. уверење о некажњавању, не старије од 6 месеци; 4. уверење о држављанству Републике Србије; 5.
сведочанство или оверена фотокопија сведочанства о
завршеној средњој школи као доказ о познавању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
у установи. Лекарско уверење о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рада са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узети у разматрање.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
22320 Инђија, Душана Јерковића 1
тел. 022/561-420

Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1-5 Закона о основама
система образовања и васпитања и услове из члана
20 и члана 32 Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Душан Јерковић” Инђија, и то:
одговарајуће образовање – средње образовање (трећи,
четврти или пети степен стручне спреме) електро,
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Наука и образовање
машинске, столарске или водоинсталатерске струке и
положен стручни испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници);
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс приложити: краћу биографију –
одштампан пријавни формулар који кандидат попуњава
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја -доказ о одговарајућем
образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања, односно
уверења - ако диплома није издата); извод из матичне
књиге рођених, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
уверење (из МУП-а) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (оригинал или оверена фотокопија) - не
старије од 6 месеци; доказ да зна српски језик кандидат доставља само уколико образовање није стекао на
српском језику. Кандидат који буде изабран дужан је
да пре закључења уговора о раду достави уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима не старије од 6 месеци. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне,
као и пријаве са неовереном документацијом неће се
узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са потребном документацијом доставити на гоернаведену адресу,
са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 022/561-420.

Спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1-5 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/2020) и услове из
члана 22. Правилника о организацији и систематизацији
послова ОШ „Душан Јерковић” Инђија, дел. број 727 од
01.09.2021 и то: одговарајуће образовање – I степен
стручне спреме (основно образовање); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка
3Закона о основама система образовања и васпитања;
да је држављанин Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс приложити: краћу биографију - одштампан
пријавни формулар који кандидат попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја - доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања, односно уверења,
ако диплома није издата); извод из матичне књиге
рођених, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству, не старије од 6
месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење
(из МУП-а) да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија) - не старије од 6 месеци; доказ да зна српски језик кандидат
доставља само уколико образовање није стекао на
српском језику. Кандидат који буде изабран дужан је
да пре закључења уговора о раду достави уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима не старије од 6 месеци. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији “Послови”. Неблаговремене, непотпуне,
као и пријаве са неовереном документацијом неће се
узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу,
са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 022/561-420.

Наставник немачког језика
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), кандидати треба да испуњавају и посебне услове и то:
одговарајуће образовање сходно члану 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/2020)
и члана 3 став 1 тачка 3 подтачка 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
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ника у основној школи (“Службени гласник РС”, Просветни гласник бр. 11/2012 и 17/21) - да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
да је држављанин Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс приложити: краћу биографију; одштампан
пријавни формулар који кандидат попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе
траженог степена и врсте образовања, односно уверења- ако диплома није издата); извод из матичне
књиге рођених, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
уверење (из МУП-а) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (оригинал или оверена фотокопија), не
старије од 6 месеци; доказ да зна српски језик кандидат доставља само уколико образовање није стекао на
српском језику. Кандидат који буде изабран дужан је
да пре закључења уговора о раду достави уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима не старије од 6 месеци. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији “Послови”. Неблаговремене, непотпуне,
као и пријаве са неовереном документацијом неће се
узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу,
са назнаком “За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 022/561-420.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

22422 Никинци, Трг Бранка Радичевића 1
тел. 022/443-110
e-mail: skolanik@gmail.com
Оглас објављен 01.12.2021. године, у публикацији
„Послови” исправља се у називу радног места спремачица и исправно треба да гласи: чистачица. Разлог за
измену је чињеница да у систематизацији радних места у установи не постоји радно место „спремачица” у
оквиру листе радних места дефинисаних Правилником о
организацији и систематизацији послова у Школи.

СУБОТИЦА
ОШ „ЈОВАН МИКИЋ“

24000 Суботица, Саве Ковачевића 16

Наставник математике

на српском наставном језику, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), за
пријем у радни однос кандидат треба да испуњава следеће услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник –
Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020 19/2020, 3/2021 и 4/2021);
и то: 1. да има одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије: (1) студије другог ступња из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 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) тачка1) подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из науке, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело

за које је изречена безусловна казна затвора у 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 заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; сертификат о стручној оспособљености за рачуновођу. Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова
из става 1 тачке 1), 3)–5) овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог
члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
достави: попуњен пријавни формулар који се налази
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије; доказ да поседује одговарајуће образовање – оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених или оверену фотокопију (издат
на прописаном обрасцу са холограмом), оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 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 понашање (издато од МУП-а, 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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави
своју професионалну биографију. Психолошку процену
способности кандидата за рад са децом и ученицима
извршиће Национална служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Пре закључења
уговора о раду кандидат треба да прибави уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима. Избор се врши у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.У складу са чланом 154 став 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 формуларом
достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Пријаве на конкурс слати на
адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података
у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити
података личности.

Чистачица – помоћно-техничко
особље
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), за
пријем у радни однос кандидат треба да испуњава следеће услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“; број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и то: 1.
да има одговарајуће образовање – најмање основно
образовање, 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или 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 заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на којем се остварује
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образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова
из става 1 тачке 1), 3)–5) овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог
члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
достави: попуњен пријавни формулар који се налази
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије; доказ да поседује одговарајуће образовање – оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (у овом
случају о завршеном основном образовању), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених или оверену фотокопију (издат
на прописаном обрасцу са холограмом), оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 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 (издато од стране МУП-а, 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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави
своју професионалну биографију. Психолошку процену
способности кандидата за рад са децом и ученицима
извршиће Национална служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Пре закључења
уговора о раду кандидат треба да прибави уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима. Избор се врши у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. У складу са чланом 154 став 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 формуларом
достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Пријаве на конкурс слати на
адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података
у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити
података личности.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИКА ПОПОВИЋ“

15225 Владимирци, Светог Саве бб.
тел. 015/513-134

Наставник математике

у матичној школи у Владимирцима
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17,
27/18, 10/19, 6/20): 1) да имају одговарајуће образовање (у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи); 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се
доставља при закључењу уговора о раду); 3) да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за 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 имају држављанство Републике Србије; 5)
да знају српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да доставе:
радну биографију; попуњен пријавни формулар доступан на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фото-

Бесплатна публикација о запошљавању

копију дипломе о стеченом образовању (кандидати
који су завршили студије другог степена, достављају и
диплому са основних студија); уверење о неосуђиваности (оригинал или оверену фотокопију), не старије
од 6 месеци; уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); кандидат који није стекао образовање на српском
језику доставља доказ о знању српског језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад. Конкурсна комисија
коју именује директор утврдиће испуњеност услова за
пријем у радни однос кандидата из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања, у року
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос на
неодређено време у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене, након чега ће обавити
разговор са кандидатима са листе. Решење о избору
кандидата комисија доноси у року од осам дана од дана
обављеног разговора. Пријаве слати на адресу школе или предати непосредно у сектретаријату школе, у
коверти са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос”
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Све
информације могу се добити на телефон: 015/513-134,
сваким даном од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“

15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/304-170

Наставник технике и технологије
у матичној школи у Шапцу

Стручни сарадник библиотекар
за 50% радног времена,
у матичној школи у Шапцу

Стручни сарадник дефектолог
за 50% радног времена,
у матичној школи у Шапцу

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему –
VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава посебне услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 – и др. закон, 10/2019, 27/18 – др.
закон и 6/20) и уз пријаву на конкурс са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1. одговарајућој врсти и
степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе)
2. потврду о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; 3. потврду да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од намање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци; 5. доказ о познавању
српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под
тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс,
доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих
услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на
горенаведену адресу или лично предати у секретаријату школе, од 08 до 14 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
15000 Шабац, Драгише Пењина 31
тел. 015/341-129

Стручни сарадник – библиотекар
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-

вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18
– др. закон, 10/19, 6/20) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
(„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, 4/2021, 17/2021); да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона, односно: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; б) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника, васпитача и стручних сарадника и то: дипломирани библиотекар-информатичар, мастер библиотекар
информатичар; 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,
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично делао 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.
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, оверену копију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу – за оне који ово уверење не поседују Закон дозвољава да кандидат стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а, од надлежне полицијске управе; уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија),
не старије од шест месеци; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), не старије од шест месеци; доказ о познавању српског језика
(диплома, односно уверење о стеченом високом образовању), уколико је на српском језику, уједно је и доказ
да кандидат зна српски језик; уверење надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак,
донета наредба о спровођењу истраге (оригинал или
оверена фотокопија не старије од шест месеци). Доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са
потребном документацијом слати на горенаведену
адресу. Контакт телефон: 015/341-129.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА СТЕПА“

15305 Липолист, Карађорђева 1

Наставник математике
са 70% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до њеног повратка
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће образовање у складу са
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др.
закони, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
– Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
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Наука и образовање
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним. правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
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 технолошког
развоја. Уз одштампан пријавни формулар кандидати
треба да доставе следећа документа: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
2. доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, не старији од 6 месеци (овај документ издаје МУП-полицијска
управа), оригинал или оверена фотокопија, 3. уверење
о држављанству Републике Србије, не старије од шест
месеци (оригинал или оверену фотокопију); 4. доказ о
познавању српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад прилаже кандидат који није
стекао образовање на српском језику, тако што подноси
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријава са доказима о испуњавању
услова конкурса достављају се на горенаведену адресу.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АНДРА ЈОВАНОВИЋ“
15000 Шабац, Цара Душана 9
тел. 015/342-175

Наставник предметне наставе
– хемија
Наставник предметне наставе
– хемија
са 78% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлуке
УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава и посебне
услове пописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), као
и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Службени гласник
РС“, број 8/2015, 11/2016, 13/2016-1, 13/2016-П, 2/20171, 2/2017-П, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020
и 1/2021), и то да: 1) има одговарајуће образовање,
у складу са чл. 140, 142, 143 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Службени гласник РС”, број 8/2015,
11/2016, 13/2016-1, 13/2016-П, 2/2017-1, 2/2017-П,
13/2018 и 7/2019); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
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 (српски језик). Услови из тачака 1), 3), 4) и
5) се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада и саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачка 2) прибавља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен и својеручно
потписан пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), достави-
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ти: кратку радну биографију; оверену копију дипломе
о стеченој стручној спреми, односно уверења о дипломирању уколико диплома није издата, оверену копију
додатка дипломи са подацима о положеним испитима;
оверену копију или оригинал уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оверена
копија или оригинал извода из матичне књиге рођених,
потврду о некажњавању надлежне полицијске управе
(не старије од 6 месеци), оверену копију доказа о положеном испиту за лиценцу или уверења о положеном
стручном испиту, уколико је кандидат поседује; очитану
личну карту или копију личне карте; доказ о познавању
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор
кандидата, који се у року од 8 дана од дана истека рока
за подношење пријава упућују на претходну проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање,
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неуредне,
неблаговремене или непотпуне пријаве, као и пријаве чије фотокопије докумената нису оверене од стране надлежног органа неће бити узете у разматрање.
Пријаве на конкурс уз потребну документацију и краћу
биографију заинтересовани кандидати могу доставити
лично или поштом у року од 8 дана од дана оглашавања на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”,
уз обавезно достављање адресе, телефона и имејл-адресе за контакт. Ближе информације могу се добити на
број телефона: 015/342-175.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШЕ ДЕТЕ“

15000 Шабац, Господар Јевремова 23
тел. 015/304-750

Сарадник за унапређење
социјалне заштите
УСЛОВИ: Кандидат требада испуњава следеће услове: 1) да има високо образовање на студијама другог
степена из области друштвено-хуманистичких наука
(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; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом (доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом подноси се пре закључења уговора о раду); 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, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (htp://www.mpn.gpv.rs). Уз пријаву на конкурс
кандидати достављају: 1. попуњен пријавни формулар;
2. кратку радну биографију са контакт подацима – ЦВ;
3. доказ о стручној спреми (оверену копију дипломе/
уверења); 4. уверење о држављанству (оригинал или
оверену копију не старију од 6 месеци); 5. доказ да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 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 за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење МУП-а, не старије од
6 месеци); 6. доказ о знању српског језика (кандидат
доставља само ако образовање није стечено на српском језику). Пријаву на конкурс са наведеном документацијом доставити на горенаведену адресу. Пријаве се
достављају лично или поштом у затвореној коверти са

назнаком „За конкурс”. Рок за достављање пријава је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Васпитач

4 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има високо образовање: на студијама другог
степена из научне области педагошких наука (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
мастер струковне студије), специјалистичке струковне
студије по прописима који су уређивали високо образовање у периоду од 10. септембра 2005. године до 7.
октобра 2017. године, на основним студијама из научне области педагошких наука, 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 (доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом подноси се пре закључења
уговора о раду); 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, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Обавеза полагања
испита за лиценцу. Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gpv.rs). Уз пријаву на конкурс кандидати достављају 1. попуњен пријавни формулар; 2.
кратку радну биографију са контакт подацима – ЦВ; 3.
доказ о стручној спреми (оверену копију дипломе/уверења); 4. уверење о држављанству (оригинал или оверену копију не старију од 6 месеци); 5. доказ да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела 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 за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење МУП-а, не старије од 6 месеци);
6. доказ о знању српског језика (кандидат доставља
само ако образовање није стечено на српском језику),
7. дозвола за рад – лиценца (напомена: кандидат који
не поседује лиценцу, односно нема положен стручни испит, дужан је да исти положи у законском року
након заснивања радног односа). Пријаву на конкурс
са наведеном документацијом доставити на горенаведену адресу. Пријаве се достављају лично или поштом
у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс”. Рок за
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

Васпитач

5 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има високо образовање: на студијама првог
степена из научне области педагошких наука (основне
струковне студије, основне академске студије или
специјалистичке струковне студије), на студијама из
области педагошких наука у трајању од три године или
више образовање из области педагошких наука; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом (доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом подноси се пре закључења
уговора о раду); 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, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Обавеза полагања

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
испита за лиценцу. Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gpv.rs). Уз пријаву на конкурс кандидати достављају 1. попуњен пријавни формулар; 2.
кратку радну биографију са контакт подацима – ЦВ; 3.
доказ о стручној спреми (оверену копију дипломе/уверења); 4. уверење о држављанству (оригинал или оверену копију не старију од 6 месеци); 5. доказ да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела 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 за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење МУП-а, не старије од 6 месеци); 6. доказ
о знању српског језика (кандидат доставља само ако
образовање није стечено на српском језику), 7. дозвола
за рад – лиценца (напомена: кандидат који не поседује
лиценцу, односно нема положен стручни испит, дужан
је да исти положи у законском року након заснивања
радног односа). Пријаву на конкурс са наведеном документацијом доставити на горенаведену адресу. Пријаве
се достављају лично или поштом у затвореној коверти
са назнаком „За конкурс”. Рок за достављање пријава је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Медицинска сестра – васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
1) да има средње образовање у трајању од четири године, медицинска сестра – васпитач; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
(доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом подноси се пре закључења уговора о
раду); 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, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Обавеза полагања испита за лиценцу. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници министарства
просвете, науке и технолошког развоја (htp: //www.mpn.
gpv.rs). Уз пријаву на конкурс кандидати достављају 1.
попуњен пријавни формулар; 2. кратку радну биографију са контакт подацима – ЦВ; 3. доказ о стручној
спреми (оверену копију дипломе/уверења); 4. уверење о
држављанству (оригинал или оверену копију не старију
од 6 месеци); 5. доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 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 за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (уверење МУП-а, не старије
од 6 месеци); 6. доказ о знању српског језика (кандидат
доставља само ако образовање није стечено на српском
језику), 7. дозвола за рад – лиценца (напомена: кандидат који не поседује лиценцу, односно нема положен
стручни испит, дужан је да исти положи у законском
року након заснивања радног односа). Пријаву на конкурс са наведеном документацијом доставити на горенаведену адресу. Пријаве се достављају лично или поштом
у затвореној коверти са назнаком „За конкурс”. Рок за
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има средње образовање економске струке или
средње гимназијско образовање у трајању од четири
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године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом подноси
се пре закључења уговора о раду); 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, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примања или давања мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.
gpv.rs). Уз пријаву на конкурс кандидати достављају:
1. попуњен пријавни формулар; 2. кратку радну биографију са контакт подацима – ЦВ; 3. доказ о стручној спреми (оверену копију дипломе/уверења); 4. уверење о држављанству (оригинал или оверену копију,
не старију од 6 месеци); 5. доказ да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела 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 за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење МУП-а, не старије од 6 месеци);
6. доказ о знању српског језика (кандидат доставља
само ако образовање није стечено на српском језику). Пријаву на конкурс са наведеном документацијом
доставити на горенаведену адресу. Пријаве се достављају лично или поштом у затвореној коверти са
назнаком „За конкурс”. Рок за достављање пријава је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Сервирка
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
1) да има средње образовање у трајању до две године,
изузетно основно образовање 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 сектору (“Сл. гласник РС” бр.
81/2017, 6/2018 и 43/18); 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом (доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом подноси се пре закључења уговора о раду); 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, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (htp://www.mpn.gpv.rs). Уз пријаву на конкурс
кандидати достављају 1. попуњен пријавни формулар;
2. кратку радну биографију са контакт подацима – ЦВ;
3. доказ о стручној спреми (оверену копију дипломе/
уверења); 4. уверење о држављанству (оригинал или
оверену копију не старију од 6 месеци); 5. доказ да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење МУП-а, не старије од
6 месеци); 6. доказ о знању српског језика (кандидат
доставља само ако образовање није стечено на српском језику). Пријаву на конкурс са наведеном докумен-

тацијом доставити на горенаведену адресу. Пријаве се
достављају лично или поштом у затвореној коверти са
назнаком „За конкурс”. Рок за достављање пријава је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има основно образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
(доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом подноси се пре закључења уговора о
раду); 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, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примања или давања мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и 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 васпитно-образовни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gpv.rs).
Уз пријаву на конкурс кандидати достављају 1. попуњен
пријавни формулар; 2. кратку радну биографију са контакт подацима – ЦВ; 3. доказ о стручној спреми (оверену копију сведочанства основне школе); 4. уверење о
држављанству (оригинал или оверену копију не старију
од 6 месеци); 5. доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 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 њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (уверење МУП-а, не старије
од 6 месеци); 6. доказ о знању српског језика (кандидат
доставља само ако образовање није стечено на српском
језику). Пријаву на конкурс са наведеном документацијом
доставити на горенаведену адресу. Пријаве се достављају
лично или поштом у затвореној коверти, са назнаком „За
конкурс”. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Стручни сарадник – дефектолог
за 50% радног времена

Наставник технике и технологије
за 60% радног времена

Сервирка

за 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл.
139 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/19 и 6/20). Кандидат треба да има одговарајуће образовање у погледу врсте стручне спреме
предвиђене чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да је
држављанин Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др.
закони, 10/19 и 6/20), да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе следећа
документа: краћу биографију, доказ да има одговарајуће
образовање – прописану врсту и степен стручне спреме
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Наука и образовање
(оверену фотокопију дипломе или уверења о одговарајућем образовању), доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др закони, 10/19 и 6/20) – уверење се прибавља у МУП-у, извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци). Лекарско уверење подноси се непосредно пре
закључења уговора о раду, у складу са чланом 139 став
3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидати попуњавају пријавни фолмулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним фолмуларом достављају на
адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у листу „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА „МАЈУР“
15353 Мајур, Светог Саве 4
тел. 015/376-542

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наведено радно
место треба да има одговарајуће образовање – средње
образовање, други степен који се стиче стручним усавршавањем; изузетно, основно образовање и радно искуство на тим пословима

Наставник математике

са 55,56% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наведено радно место треба да има одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС, бр. 88/17, 27/18
– други закони, 10/19 и 6/20) и 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, 3/17, 13/18,
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 17/21).
ОСТАЛО: Сви кандидати поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да
испуњавају и услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон,
10/19 и 6/20). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 1) оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2) доказ
о познавању српског језика (односи се на кандидате који
нису образовање стекли на српском језику); 3) уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), не
старије од 6 месеци; 4) извод из матичне књиге рођених;
5) потврду да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а); 6) краћу
биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре
закључења уговора о раду достави лекарско уверење о
здравственој способности за рад са децом и ученицима,
не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима, који уђу у
ужи избор, вршиће Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака, а пре доношења
одлуке о избору. Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно са одштампаним пријавним формуларом се достављају на адресу школе. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 015/376-542.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„СТАНА МИЛАНОВИЋ“

15000 Шабац, Масарикова 29

Наставник куварства са практичном
наставом
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 став
1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлуке
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019
- др. закони и 6/20), као и Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Трговина, угоститељство и туризам (“Службени
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и
1/2021), и то: 1. стечено одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“;
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 – др. закони и 6/20), 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, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; послове
наставника практичне наставе у стручној школи може
да обавља и лице са одговарајућим образовањем из
члана 140 став 3 овог закона или са одговарајућим
средњим образовањем и положеним специјалистичким,
односно мајсторским испитом и петогодишњим радним
искуством у струци стеченим после специјалистичког,
односно мајсторског испита.

Наставник посластичарства са
практичном наставом
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 став
1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлуке
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019
– др. закони и 6/20), као и Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Трговина, угоститељство и туризам („Службени
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и
1/2021), и то: 1. стечено одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 – др. закони и 6/20), 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, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Послове
наставника практичне наставе у стручној школи може
да обавља и лице са одговарајућим образовањем из
члана 140 став 3 овог закона или са одговарајућим
средњим образовањем и положеним специјалистичким,
односно мајсторским испитом и петогодишњим радним
искуством у струци стеченим после специјалистичког,
односно мајсторског испита.

Наставник услуживања са
практичном наставом
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 став
1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлуке
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања

(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019
– др. закони и 6/20), као и Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Трговина, угоститељство и туризам („Службени
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и
1/2021), и то да: 1. стечено одговарајуће високо образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 – др. закони и 6/20), 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, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Послове
наставника практичне наставе у стручној школи може
да обавља и лице са одговарајућим образовањем из
члана 140 став 3 овог закона или са одговарајућим
средњим образовањем и положеним специјалистичким,
односно мајсторским испитом и петогодишњим радним
искуством у струци стеченим после специјалистичког,
односно мајсторског испита.

Наставник економске групе
предмета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 став
1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлуке
УС и 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и
др. Закон, 10/2019, 27/2018 – др. Закон и 6/2020), као
и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Економија, право
и администрација („Службени гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019, 9/2019,
2/2020 и 1/2021), и то: 1. стечено одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“ Службени гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон, 10/2019, 27/2018
– др. Закон и 6/2020): 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, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године.

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 став
1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлуке
УС и 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. Закон и 6/2020), као
и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача из опште образованих предмета у стручним школама („Службени
гласник РС – Просветни гласник” бр. 8/2015, 16/2015,
11/2016, 13/2016 – испр. 13/2016, 2/2017, 13/2018,
7/2019, 14/2020, 15/2020 и 1/2021), и то: 1. стечено
одговарајуће високо образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и
др. Закон, 10/2019, 27/2018 – др. Закон и 6/2020): 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, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
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Наука и образовање
наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Техничар одржавања
информационих система
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 став
1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлуке
УС и 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018
и др. Закон, 10/2019, 27/2018 – др. Закон и 6/2020),
као и Правилником о организацији и систематизацији
послова Економске школе „Стана Милановић” у Шапцу
број 673/1-11 од 14.09.2021. године и то: за обављање
послова радног места техничар одржавања информационих система радни однос може се засновати са
лицем које има одговарајуће образовање – средње
образовање, четврти степен стручне спреме.
ОСТАЛО: 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
однајмање 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 полнеслободе, 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 тачака 1), 3)–5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада и саставни су део пријаве на конкурс. Доказ из
тачке 2) изабрани кандидат прибавља пре закључења
уговора о раду. Уз одштампан, попуњен и својеручно
потписан пријавни формулар који кандидат може преузети са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС (http://www.
mpn.gov.rs), доставити: кратку радну биографију, оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми или
уверења о дипломирању уколико диплома није издата,
оверену копију или оригинал уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), оверену копију или оригинал
извода из матичне књиге рођених, очитану личну карту или копију личне карте, потврду о некажњавању
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци) и
доказ о познавању српског језика (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском језику). У складу са чланом 139 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 – др. закони и 6/20)
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење
пријаве за конкурс је 8 дана од дана објављивања у
публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Непотпуне и нееблаговремене пријаве, као
и пријаве чије копије докумената нису оверене од стране надлежног органа неће бити узете у разматрање.
Одштампан, попуњен и својеручно потписан пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (http://
www.mpn.gov.rs), уз потребну документацију, кандидати
достављају на адресу: Економска школа „Стана Милановић”, 15000 Шабац, Масарикова 29. Особа за контакт:
Јелена Глишић тел: 015/350-274.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

15000 Шабац
Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910

Наставник математике
Наставник информатике и
рачунарства
са 90% радног времена

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1. да имају одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 – други закон, 10/2019. 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20,
19/20. 3/21 и 4/21) 2. да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о
раду); 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају
српски и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог 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, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидати уз одштампани пријавни формулар (са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја рс) на конкурс треба да доставе следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – други
закон, 10/2019, 6/2020) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018,
11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21); уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; доказ да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); доказ да знају српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад, односно српски
језик (диплома издата и стечена на српском језику
или уверење одговарајуће високошколске установе
да је лице положило испит из српског језика оригинал или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима – доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Након истека рока за
достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа
није у обавези да враћа конкурсну документацију. На
одштампаном пријавном формулару кандидати треба
да допишу адресу пребивалишта, односно боравишта,
контакт телефон и адресу електронске поште ако је
кандидат поседује. Пријавни формулар са доказима
доставити у року 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови“; на адресу: ОШ „Стојан Новаковић”,
15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона 015/334-910, 334-911.

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730

1. Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
2. Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020)
и звање сходно члану 48а Правилника о изменама и
допунама Правилника о организацији и систематизацији
послова за радно место дипломираног економисте за
финансијско-рачуноводствене послове и звање сходно
члану 2 тачка 19) Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“, број 8/2015, 11/2016,
13/2016 – испр. 13/2016, 7/2019, 2/2020, 14/2020,
15/2020 и 1/2021) за радно место наставника математике. Кандидати морају имати: одговарајуће образовање;
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; да знају српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и уз одштампани примерак пријавног формулара достављају школи следећа документа: диплому о
стеченом образовању (оверена фотокопија); уверење
о држављанству Републике Србије које није старије
од 6 месеци; уверење о неосуђиваности од надлежне
полицијске управе (не старије од 6 месеци). Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Школа није у обавези да
враћа конкурсну документацију. Конкурс остаје отворен
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу:
Стручна хемијска и текстилна школа, 15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КРАЉ АЛЕКСАНДАР
КАРАЂОРЂЕВИЋ”

15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218

Наставник физике

са 90% радног времена, место рада
Прњавор и Рибари
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примљено лице које: 1. има одговарајуће образовање и то: за
наставника и стручног сарадника: високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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
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понашање; 4. има држављанство Републике Србије;
5. зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и посебне услове прописане,
Законом основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС“ 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник
РС“ бр. 55/2013, 101/17, 27/18 и 10/19) Правилником
о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно васпитни рад из изборних предмета у основној школи „Сл. гласник РС- Просветни гласник“ бр.
11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017)
и Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019).
Докази о испуњавању услова: пријавни формулар са
интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписана биографија кандидата,
оригинал /оверена копија дипломе, оригинал / оверена
копија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал / оверена копија извода из матичне књиге рођених, оригинал/оверена копија уверења о неосуђиваности. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у листу „Послови”.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу секретар Слободан Перић, 015/282-218, 064/4602024. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

УЖИЦЕ
ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”

31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/811-751

Наставник математике

са 89% радног времена, за рад у
издвојеним одељењима школе Роге,
Средња Добриња и Прилипац
3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17,
27/18 - др. Закон, 10/19 и 6/20) и Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021) и то: 1. да имају одговарајуће образовање; 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрврнуће, 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 међународниом правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. са
има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз штампани образац пријавног формулара кандидати достављају и: 1. кратку биографију (ЦВ) 2. оверену
фотокопију дипоме о стеченом одговарајућем образовању; 3.потврду или уверење о неосуђиваности (не
старије од 6 месеци); 4. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену копију); 5. извод из матичне књиге рођених са
холограмом, (оригинал или оверена копију); 6. кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из педагогије и
психологије, односно уверење о положеном стручном
испиту/испиту за лиценцу, Кандидат који нема образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, а
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највише две године од дана пријема у радни однос,
као и услов за полагање испита за лиценцу (сматра
се да наставник, који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина);
7. доказ о знању српског језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Канадидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима у Националну службу за запошљавање која ће извршити процену применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Пријаве на конкурс поднети лично или слати на
адресу: Основна школа “Емилија Остојић”, 31210 Пожега, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве и
приложена документација се не враћају.

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

1. Наставник рачунарства и
информатике
2. Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање у складу са
Законом основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног детета, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примања мита или давања мита, за кривична дела из групе крвних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечност и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о испуњености услова под тачкама 1), 3),
4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ о
испуњености услова под тачком 2) подноси кандидат
који буде изабран пре закључења уговора о раду. Кандидати су дужни да поднесу уз својеручно потписану
пријаву на конкурс: кратку биографију; попуњен формулар за пријем у радни однос у установи образовања и
васпитања (доступан на званичној интернет слграници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја);
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, која није старија од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених, а за удате и
извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија); уверење о неосуђиваности (да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе крвних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечност
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; доказ о познавању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси
кандидат који није стекао диплому на српском језику, а
доказ о томе треба да буде издат од стране високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената. Доказ о испуњености услова из тачке 2) подноси
кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. У пријави, својеручно потписаној, обавезно уписати
адресу становања и контакт телефон. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаву на
конкурс са доказима доказима о испуњености услова
конкурса доставити у року од 8 (осам) дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“, лично
или путем поште на адресу школе: Ужичка гимназија у
Ужицу, Трг Светог Саве 6, 31000 Ужице.

ОСНОВНА ШКОЛА “НАДА МАТИЋ”
31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб.
тел. 031/517-589

Натавник физике

са 60% радног времена (40% у матичној
школи и 20% у издвојеном одељењу
школе у Гостиници)
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примељено лице, под условима прописаним законом и то
ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примања 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
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Услови из овог става доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености ових услова саставни
су део пријаве на конкурс, осим доказа из тачке 2) који
се прибавља пре закључења уговора о раду. Наставник,
васпитач и стручни сарадник може да буде лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1)
подтачка (2) овог става мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се може
пронаћи на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са попуњеним и одштампаним
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар
доставља се следећа документација којом се доказује
испуњеност прописаних услова: диплома о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који имају
стечену диплому другог степена достављају и диплому са основних академских студија), за радно место
помоћног радника сведечанство о завршенох основној школи; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење о
неосуђиваности (не старије од шест месеци); личну
биографију (ЦВ). Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Сви документи морају да буду оригинали или оверене
копије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Кандидати који уђу у ужи избор за радна
места наставника биће упућни на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих тестова. Одлуку о избору кандидата
донеће конкурсна комисија након што добије резултате
психолошке процене кандидата, у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве са
доказима о испуњености услова предају се непосредно
у секретаријату школе или поштом на адресу ОШ „Нада
Матић“ Ужице, Хаџи Мелентијева бб. са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос наставника физике“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА КОСЈЕРИЋ
31260 Косјерић, Светосавска 39
тел. 031/781-645

Наставник предметне наставе –
наставник електротехничке групе
предмета
за 40 часова недељно

Стручни сарадник – психолог

за 20 часова недељно (50% радног
времена)

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
УСЛОВИ: У радни однос на наведеним радним местима
може бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег образовања, и то:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10.09.2005. године, 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање, до 10.09.2005. године; поседовање дозволе за
рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом
и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност 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 изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у
складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима); оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања.
Пријаве треба послати на адресу: Техничка школа, Светосавска 39, 31260 Косјерић, са назнаком „Пријава за
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 031/781-645.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Велики парк 3
тел. 031/513-095

Наставник физичког васпитања
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом
и попуњеним пријавним формуларом објављеним на
званичној интернет страници Министарства, кандидати
подносе: 1. доказ о одговарајућој врсти и степену стручне спреме, за наставника према 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 (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015,
11/2016, 2/2017 и 9/2019, 14/2020 и 2/2021) - оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (уколико је кандидат стекао високо образовање на
студијама другог степена, доставља оврену фотокопију
дипломе другог степена и оверену фотокопију дипломе
основних академских студија), 2. уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способност за рад са децом и
ученицима; 3. потврду да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
5. извод из матичне књиге рођених; 6. доказ о познавању српског језика (није потребан уколико се школовање кандиата обављало на српском језику). Докази о
испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 и 6 саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве
слати на горе наведену адресу или донети лично у просторије школе радним даном од 8.00 до 14.00 часова. За
сва питања поводом конкурса обратити се секретару
Школе на контакт телефон: 031/513-095.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”

31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/811-751

Чистачица

са местом рада у издвојеном одељењу у
Прилипцу
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др.
Закон, 10/19 и 6/20) и то: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународниом 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 на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз штампани образац пријавног формулара кандидати
достављају и: 1. кратку биографију (ЦВ), 2. оверену
фотокопију сведоћанства о завршеном основном образовању (основној школи), 3. потврду или уверење о
неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 4. уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију); 5. извод из матичне
књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена
копију); 6. доказ о знању српског језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља
само уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима у Националну службу за
запошљавање која ће извршити процену применом
стандардизованих поступака. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Пријаве на конкурс поднети лично или
слати на адресу: Основна школа “Емилија Остојић”,
31210 Пожега, са назнаком “За конкурс”. Рок за подношење пријаве 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве и приложена документација се
не враћају.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БАЈИНА БАШТА
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32
тел. 031/863-265

Наставник економске групе
предмета

са 70% радног времена (односно за 14
часова седмично)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право, администрација
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15,
11/16, 2/17, 1/19, 9/19, 2/20, 1/2021), Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угосититељство, туризам („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр.
5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018,
2/2020 и 1/2021) и Правилником о организацији и систематизацији послова (радних места) у Техничкој школи
у Бајиној Башти. Кандидати морају испуњавати и посебне услове за пријем у радни однос предвиђене чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019, 6/2020); да имају држављанство
Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање

малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 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 за које није утврђено дискриминаторно
понашање, у складу са законом; да испуњава услове
из чл. 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (сматраће се да кандидат има поменуто образовање уколико достави доказ да је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или доказ да је положио
стручни испит или испит за лиценцу); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (доказ се доставља при закључењу уговора
о раду); да знају српски језикјезик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар кандидат доставља: кратку биографију;
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању-кандидат који има високо
образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских студија; доказ
о поседовању држављанства Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија потврде или
уверења високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије или потврду, односно
уверење високошколске установе да кандидат испуњава услове из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања или оверену фотокопију
лиценце за рад наставника, васпитача или стручних
сарадника; за кандидате који ово образовање не поседују, у складу са чл. 142 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник је обавезан
да стекне у року од једне године, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу; уверење о неосуђиваности кандидата за наведена кривична дела утврђена чл. 139 ст. 1
тачка 3 ЗОСОВ (уверење из СУП-а, оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 7) доказ да
кандидат није под истрагом-уверење из суда да против кандидата није спроведена истрага нити кривични
поступак (оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци); 8) доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто
се сматра да они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад). Лекарско уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима, доставља се пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу школе: Техничка школа,
Вука Караџића 32, 31250 Бајина Башта или предати
непосредно у сектретаријату школе, са назнаком „За
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
рети у разматрање. Ближе информације могу се добити
код секретара школе и преко телефона: 031/863-265.

ОСНОВНА ШКОЛА
“САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”
Чајетина, Сирогојно бб
тел. 031/513-095

Наставник историје

са 70% радног времена
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом
и попуњеним пријавним формуларом објављеним на
званичној интернет страници Министарства просвете,
кандидати подносе: 1. доказ о одговарајућој врсти и
степену стручне спреме, за наставника према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017 и 9/2019,
14/2020 и 2/2021) - оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању (уколико је кандидат стекао високо образовање на студијама другог
степена, доставља оврену фотокопију дипломе другог
степена и оверену фотокопију дипломе основних академских студија), 2. уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способност за рад са децом и ученицима;
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3. потврду да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); 5. извод из
матичне књиге рођених; 6. доказ о познавању српског
језика (није потребан уколико се школовање кандиата обављало на српском језику). Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 и 6 саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању
свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на горе наведену адресу или донети лично у просторије школе радним даном од 8.00 до 14.00 часова.
За сва питања поводом конкурса обратити се секретару
Школе на контакт телефон: 031/513-095.

рођених (оверену фотокопију или оригинал). Образац пријаве под називом “Формулар за пријем у радни
однос у установи образовања и васпитања” кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити
на адресу школе. Основна школа „Стеван Јоксимовић”,
31255 Рогачица, или предати непосредно у секретаријату школе, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 031/3850-440.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ”

са 55,56% радног времена

31255 Рогачица
тел. 031/3850-440

Наставник информатике и
рачунарства

са 50% радног времена (10 часова
седмично), за рад у матичној школи и у
ИО Бачевци
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба
да испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег високог образовања, и то: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. да испуњава услове из чл. 142 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/17), односно да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене
Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18и 11/19); 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима (доказ се доставља при закључењу уговора о раду); 3. неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примања или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних дека против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом; 4. поседовање држављанства Републике Србије; 5. знање језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи: 1) оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; 2) оверену фотокопију индекса или уверења високошколске установе о положеним испитима
из педагогије и психологије или потврду, односно уверење високошколске установе да кандидат испуњава
услове из члана 142 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања или оверени препис или оверену фотокопију лиценце за рад наставника, васпитача или стручних сарадника; 3) доказ о држављанству
Републике Србије (оверен препис или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци);
4) доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику, пошто се сматра да
они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад); 5) уверење о неосуђиваности за наведена кривична дела (оригинал или оверену фотокопију),
не старије од 6 месеци; 6) извод из матичне књиге
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ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32
тел. 031/865-665

Наставник физике

са 50% радног времена

Наставник музичке културе

МУП-а, оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци); 7) доказ да кандидат није под истрагом
уверење из суда да против кандидата није спроведена
истрага, нити кривични поступак (оригинал или оверена фотокопију, не старија од 6 месеца); 8) доказ о
знању језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику). Лекарско уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима, доставља се пре закључења
уговора о раду. Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете науке
и технолошког развоја. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацију „Послови”. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом доставити на адресу школе: Гимназија
„Јосиф Панчић”, Вука Караџића 32, 31250 Бајина Башта
или непосредно у секретаријату школе, са назнаком
„За конкурс“. Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара школе и преко телефона: 031/865-665.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„ЉУБО МИЋИЋ”

са 50% радног времена

Наставник латинског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу
врсте стручне спреме предиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији (15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020,
14/2020 и 1/2021). Кандидати морају да испуњавају
и посебне услове за пријем у радни однос предвиђене чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020); да имају држављанство
Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеци,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела давања
и примања 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
сакцију и за које није утврђено дискриминаторно понашање, у складу са законом; да поседује одговарајуће
високо образовање и то: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије
и специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.9.2005. или
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.9.2005. године; да испуњава
услове из члана 142 став. 1 Закона о основама система
образовања и васпитања, да има образовање из психолошких педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (сматраће се да кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит има образовање из члана 142
став. 1 Закона о основама система образовања и васпитања); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се доставља
при закључењу уговора о раду); да знају српски језик
на коме се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз одштампан образац
пријавног формулара, кандидати доставља: 1) кратку биографију; 2) оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању - кандидат који има високо образовање на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог
степена и оверену копију дипломе основних академских студија; 3) доказ о поседовању држављанстава
Републике Србије), оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци; 4)
извод из матичне књиге рођених; 5) оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења високошколске
установе о положеним испитима из педагогије и психологије или потврду, односно уверење високошколске
установе да кандидат испуњава услове из члана 142 ст.
2. Закона о основама система образовања и васпитања,
наставник је обавезан да стекне у року од једне године,
а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу; 6) уверење о
неосуђиваности кандидата за наведена кривична дела
утврђена чланом 139 ст. 1 тачка 3 ЗОСОВ (Уверење из

31210 Пожега, Болничка 2
тел. 031/3816-478

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Службеном гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015,
11/2016, 13/20161, 13/2016-П, 2/2017-1, 2/2017-11,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021), б)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; в) није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) има
држављанство Републике Србије; д) зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Поред услова у погледу стручне спреме, сви кандидати
треба да испуњавају и услове из члана 140 став 1 тачка
1) и 2) Закона о основама система образовања и васпитања. Докази о испуњености услова из тачке 5а), в), г)
и д) достављају се уз пријаву, на адресу школе поштом
или лично, а доказ о испуњености услова из тачке 56)
ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.

Контролор – вођа смене (техничар
инвестиционог одржавања уређаја и
опреме)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: а) има одговарајуће образовање прописано
Правилником о организацији и систематизацији послова
Пољопривредне школе са домом ученика „Љубо Мићић”
Пожега, тј. да има завршено средње образовање и то
IV степен стручне спреме; б) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
в) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено 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,
на адресу школе поштом или лично, а доказ о испуњености услова из тачке 56) ове одлуке прибавља се пре
закључења уговора о раду.
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Наука и образовање

Помоћни радник, радник у школској
радионици – узгајивач домаћих
животиња
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) има одговарајуће образовање прописано
Правилником о организацији и систематизацији послова
Пољопривредне школе са домом ученика „Љубо Мићић”
Пожега, тј. да има завршено основно образовање; б)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; в) није лице осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и 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 5а), в), г) и д)
достављају се уз пријаву, на адресу школе поштом или
лично, а доказ о испуњености услова из тачке 56) ове
одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и ЦВ (радна биографија)
кандидати су обавезни да приложе: 1) оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, а за лица која
су стекла звање мастер и оверену фотокопију дипломе
којом потврђују да имају завршене основне академске
студије студијског програма (за радно место наставник математике), оверену копију дипломе о завршеном
средњем образовању и васпитању (за радно место контролор - вођа смене (техничар инвестиционог одржавања уређаја и опреме)) и оверену копију сведочанства
о завршеном основном образовању и васпитању (за радно место помоћни радник, радник у школској радионици
- узгајивач домачих животиња); 2) уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених (оригинали, или оверене копије не старије од шест
месеци); 3) доказ о неосуђиваности правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита; за кривична дела из групе кривичниХ
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од шест месеци); 4) доказ да
против кандидата није покренут кривични поступак за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка З) Закона о
основама система образовања и васпитања (потврда или
уверење надлежног суда, не старије од шест месеци);
5) доказ да кандидат зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно - васпитни рад (достављају само
они кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, а доказује се потврдом одговарајуће образовне
установе даје кандидат положио испит из познавања
српског језика, оверена копија). Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима који врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. кандидатима. Пријаве доставити лично, или путем поште на
адресу школе: Пољопривредна школа са домом ученика
„Љубо Мићић” Пожега, Болничка 2, 31210 Пожега. Ближе информације о конкурсу се могу добити на телефон.
031/3816-478. Уз пријавни формулар, који се преузима
са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и ЦВ (радна биографија), кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Конкурс се објављује у
дневном листу „Послови”. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована од стране директора Школе посебним решењем.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ЕКОНОМСКА ШКОЛА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-383

Наставник предметне наставе –
економска група предмета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
1) да је стекао одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона основама система образовања
и васпитања: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговајауће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, при чему ово лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета, на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10.09.2005. године; 2) Кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада економија, право и администрација („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник“ бр. 16/15, 11/16,
2/17, 1/19, 9/19, 2/20 и 1/21) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Трговина, угоститељство и туризам („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник“,
бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17, 13/18, 2/20, 14/20
и 1/21), 3) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 4) 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 детета, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примања мита или давања мита, за кривична дела из групе крвних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечност и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 5) да има држављанство Републике Србије,
6) да зна српски језик. Кандидати треба да доставе:
1. пријаву на конкурс са кратким биографским подацима за заснивање радног односа – својеручно потписану, 2. одштампан и попуњен пријавни формулар
преузет са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, на адреси:
http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, 3. оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању, 4 оригинал
или оверену фотокопију уверење о држављанству, 5.
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, 6. извод из казнене евиденције као
доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична
дела и да није утврђено дискриминаторно понашање
које издаје надлежна полицијска управа не старије од
6 месеци, 7. доказ о познавању српског језика подноси
кандидат који није стекао диплому на српском језику.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности, не стаији од 6 месеци, подноси кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши национална служба за
запошљавање применом стандардизованих поступака.
Рок за пријаву на конкурс: 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима
о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично
или поштом на адресу школе, са назнаком „За конкурс”:
Економска школа, Трг Светог Саве 6, Ужице. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
31250 Бајина Башта, Светосавска 76
тел. 031/862-753

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да
испуњава следеће услове: 1. поседовање I степена
стручне спреме, завршена основна школа, 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за

рад са ученицима (доказ се доставља при закључењу
уговора о раду); 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дека против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом;
4. поседовање држављанства Републике Србије; 5.
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2) доказ о држављанству Републике Србије
(оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 3) доказ о знању језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик на којем се
изводи образовно-васпитни рад); 4) уверење о неосуђиваности за наведена кривична дела (оригинал или
оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; б) извод
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију или
оригинал). Образац пријаве под називом “Формулар
за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања” кандидати преузимају са сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја који попуњен
и одштампан прилажу уз горе наведену документацију
приликом пријаве на конкурс. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу школе: Основна школа
„Свети Сава” Бајина Башта, Светосавска 76, 31250 Бајина Башта, или предати непосредно у сектретаријату
школе, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 031/862-753.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”

31254 Костојевићи, Костојевићи
тел. 031/3860-081

Шеф рачуноводства

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да
испуњава и посебне услове за пријем у радни однос
предвиђене чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр, 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020) и Правилником
о организацији рада школе и систематизацији радних
места у ОШ ”Душан Јерковић” Костојевићи (дел.бр.
01-70/2018-З од 27.04.2018), односно да: 1. поседује
одговарајуће високо образовање предвиђено Правилником о организацији рада школе и систематизацији
радних места у ОШ ”Душан Јерковић” Костојевићи, стечено на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису које уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године, на студијама у трајању
до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10, септембра 2005. године, а изузетно
лица са средњим образовањем и радно искуство стеченог на тим пословима; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање влита, 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 за 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: Уз пријавни формулар који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати достављају следећу
потребну документацију: радну биографију, диплома о
стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старија
од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или
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оверена копија, не старија од 6 месеци); уверење из
казнене евиденције надлежне полицијске управе: да
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или
оверену фотокопију- не старије од 6 месеци); доказ да
кандидат није под истрагом, уверење из суда да против кандидата није спроведена истрага нити кривични
поступак (оригинал или оверену фотокопију, не старије
од б месеци); доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад 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 има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат
ће доставити пре закључења уговора о раду (лекарско
уверење, не старије од 6 месеци). Сва документација се
подноси у оригиналу или овереној фотокопији, не старијој од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Образац пријаве под
називом “Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања” кандидати преузимају са
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом доставити на адресу школе:
Основна школа „Душан Јерковић”, 31254 Костојевићи,
или предати непосредно у сектретаријату школе, са
назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се рети у разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара школе и преко телефона: 031/3860-081.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Немањина 148
тел. 031/3512-694

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1. да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 43. Правилника о организацији и систематизацији послова у Медицинској школи у Ужицу: да
имају завршено основно образовање (I степен стручне
спреме); 2. да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за 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 понашање; 4. да имају држављанство Републике
Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем оствајује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају установи. Докази
о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 саставни
су део пријаве на конкурс и подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2. доставља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву
на конкурс, кандидати, поред биографије, треба да
приложе следеће доказе: попуњен пријавни формулар; диплому о стеченом образовању, (оригинал или
оверена копија); доказ о неосуђиваности (оригинал
не старији од шест месеци); уверење о држављанству, (оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених, (оригинал или оверена копија). Рок
за пријаву на конкурс: 8 дана од дана објављивања
конкурса у недељном листу- бесплатној публикацији о
запошљавању „Послови”. Пријаву на конкурс са потребном документацијом доставити лично или поштом на
адресу школе: Медицинска школа, Немањина 148,
31107 Ужице, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације могу се добити на број телефона:
031/3512-694.

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ”

31205 Севојно, Хероја Дејовића 2
тел. 031/531-950

Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег високог образовања, и
то: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; да испуњава услове из чл. 142 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања
(Службени гласник РС”, бр. 88/17,), односно да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене
Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
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 изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу
са законом; 4. поседовање држављанства Републике
Србије; 5. знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: 1) оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; 2) оверену фотокопију индекса или уверење високошколске установе о
положеним испитима из педагогије и психологије или
потврду, односно уверење високошколске установе да
кандидат испуњава услове из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања или
оверен препис или оверену фотокопију лиценце за
рад наставника, васпитача или стручних сарадника; 3)
доказ о држављанству Републике Србије (оверен препис или оверену фотокопију уверења о држављанству);
4) доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику, пошто се сматра да
они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад); 5) уверење о неосуђиваности. Образац пријаве под називом “Формулар за пријем у радни однос у
установи образовања и васпитања” кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу: Основна школа “Алекса Дејовић”, Хероја Дејовића
2, 31205 Севојно са назнаком: “За конкурс - наставник
физике”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и преко телефона
031/531-950.

Чистачица

на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2) доказ о држављанству Републике
Србије (оверен препис или оверену фотокопију уверења о држављанству); доказ о држављанству Републике Србије (оверен препис или оверену фотокопију
уверења о држављанству); 3) доказ о знању језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том
језику, пошто се сматра да они познају језик на којем
се изводи образовно-васпитни рад); 4) уверење о неосуђиваности- Образац пријаве под називом “ Формулар за пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања” кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом доставитии на адресу: Основна школа
“Алекса Дејовић”, Хероја Дејовића 2, 31205 Севојно са
назнаком: “За конкурс - чистачица”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона 031/531-950.

ВАЉЕВО
ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“

14000 Ваљево, Прва пролетерска 6
тел. 014/221-310

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: а) кандидати морају да имају одговарајуће
образовање – основна школа; б) да имају психичку,
физичку и здраствену способност за рад са децом и
ученицима; в) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г)
да имају држављанство Републике Србије; д) да знају
српски језик. Уз пријавни формулар, који се преузима
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (http://www.mpn.
gov.rs/), кандидати достављају потребну документацију:
оверену копију сведочанства о основном образовању;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); уверење из казнене евиденције МУП-а
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела наведена у условима за пријем у радни
однос (не старије од 6 месеци). Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима извршиће
Национална служба за запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој и здраственој способности за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на горе
навеену адресу.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“
14226 Јабучје, Јабучје бб.
тел. 014/434-014

у школи у Севојну

Секретар школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег основног образовања,
и то: први степен стручне спреме, након завршене
основне школе 2. поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима;
3. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, 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 изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом; 4. поседовање држављанства Републике Србије; 5. знање језика

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
које поред општих услова прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17–УС и
113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење), испуњава и
посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони 10/2019, 27/2018
– др. закон и 6/2020), односно чланом 20 Правилника
о организацији и систематизацији послова у ОШ “Димитрије Туцовић” у Јабучју, и то: 1. да има одговарајуће
образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична
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Наука и образовање
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечанства и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. има држављансто Републике Србије; 5. зна српски
језик и језик на коме остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености наведених услова саставни су део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке
2 који се прибавља пре закључења уговора о раду. У
смислу услова из става 1 тачка 1 конкурса који се тиче
образовања кандидата, Правилником о организацији
и систематизацији послова у ОШ “Димитрије Туцовић”
Јабучје прописано је следеће: за обављање послова
радног места секретара може се засновати радни однос
са лицем које испуњава услове прописане чланом 16
овог правилника и које има образовање из области
правних наука из члана 140 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања васпитања, где стоји:
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета или (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су утврђивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати подносе одштампан и попуњен пријавни формулар
са званичне странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају
установи. Уз пријавни формулар кандидати су дужни да
приложе одговарајућу документацију којом се доказује
испуњеност прописаних услова, и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који су завршили други степен достављају и диплому са основних
академских студија); извод из матичне књиге рођених
(на прописаном обрасцу са холограмом); уверење о
држављанству (не старије од шест месеци); уверење
о неосуђиваности (не старије од шест месеци); личну
биографију (ЦВ). Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви
докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и пријаве
са неовереним фотокопијама, неће бити узете у разматрање. Кандидати који испуњавају услове за оглашено
радно место, а чије су пријаве благовремене, потпуне
и уз које су приложени сви потребни докази и који су
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поспупака. Одлуку о избору кандидата обавиће се у просторијама ОШ “Димитрије Туцовић”
у Јабучју, с тим што ће кандидати о датуму и времену
разговора бити обавештени на адресу, односно број
контакт телефона који су навели у пријавама. Пријаве
са доказима о испуњености услова предати непосредно у секретаријату школе или послати на горе наведену адресу. Пријаве се предају у затвореној коверти са
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на радном
месту наставника разредне наставе“. Ближе информације о конкурсу могу се добити од директора школе и
преко телефона 014/434-014. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази биће одбачене
закључком конкурсне комисије.

ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“
14210 Уб, Петра Првог Ослободиоца 13
тел. 014/411-681

Наставник гитаре
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/19 и 6/20), одговарајући степен стручне спреме,
а у складу са чланом 140 истог закона, као и у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС –
Просветни гласник“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) које се доставља приликом закључења уговора о раду; уверење да није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања не старије од 6
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месеци, тј. да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије.
Кандидати попуњавају пријаву на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз
пријаву кандидат прилаже: уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); диплому о стеченом
оразовању (оригинал или оверена копија) лица која су
стекла мастер, прилажу и диплому основних академских
студија; да знају језик на коме се одвија васпитно-образовни рад (српски језик). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве за конкурс
се подносе у затвореним ковертама, са назнаком: “За
конкурс за радно место наставника гитаре”, поштом на
горе наведену адресу или се непосредно предају секретаријату школе, сваког радног дана од 8 до 12 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе сваког радног дана у времену од 9 до
12 часова и/или на телефон 014/411-681.

ОШ „ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ“
14206 Тубравић, Поћута бб
тел. 014/3573-107

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених
чланом 24 Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17 – Одлука УС,
113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да
испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 139
став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и посебне услове
из члана 40 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ “Здравко Јовановић” Поћута. Уз
пријаву на конкурс, кандидати достављају документацију предвиђену чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2. доказ да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. потврду да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију која не сме бити старија од шест месеци); 5. извод из матичне књиге рођених; 6. доказ да
кандидат зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву потребно је доставити краћу биографију. Кандидат који буде изабран,
дужан је да пре закључења уговора о раду достави
уверење о психичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима које не сме бити старије од
шест месеци. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима вршиће Национална служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака, а пре доношења Одлуке о избору. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС и копију формулара достављају уз документацију установи. Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно са одштампаним формуларом, слати
на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЖИВОРАД ГРБИЋ“

14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/222-267

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи (флаута)
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом,
кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, да поседују одговарајуће образовање у складу
са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи и Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Култура, уметност
и јавно информисање. Уз пријаву се подносе: одштампан и попуњен формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; доказ о стеченом одговарајућем образовању;
доказ о знању српског језика; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству Републике Србије;
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 кривична дела примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији на горе наведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи,
одређених стручних предмета у
стручној школи (труба)
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом
кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, да поседују одговарајуће образовање у складу
са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи и Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Култура, уметност
и јавно информисање. Уз пријаву се подносе: одштампан и попуњен формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; доказ о стеченом одговарајућем образовању;
доказ о знању српског језика; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству Републике Србије;
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 кривична дела примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији на горе наведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

Корепетитор
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом
кандидати треба да испуњавају услове прописане чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања, да поседују одговарајуће образовање у складу са
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Наука и образовање
чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој
школи и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Култура,
уметност и јавно информисање. Уз пријаву се подносе:
одштампан и попуњен формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; доказ о стеченом одговарајућем образовању;
доказ о знању српског језика; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству Републике Србије;
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 кривична дела примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији на горе наведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ОШ „ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ”
14201 Бранковина
тел. 014/272-116

Наставник историје

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 75/14, 113/17 и 95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове из члана
140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање из члана
140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и
Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 11/19,
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21), стечено на
студијама другог степена – мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије, и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Сваки од кандидата треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања: да има психичку, физичку и
здравстрвену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3. ЗОС-а;
држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а одштампани пријавни формулар достављају школи, уз кога се прилаже: оверена копија дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6
месеци); уверење о неосуђиваности за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3. ЗОС-а (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;
биографију са прегледом радног ангажовања. Доказ о
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено
радно место, упућује се на психолошку процену способност за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће учесници конкурса
бити обавештени на контакт адресе или телефоне, које
су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима
са листе кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос, обавиће конкурсна комисија коју именује
директор школе, по пријему резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, у просторијама
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ОШ “Прота Матеја Ненадовић” Бранковина, с тим што
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на
бројеве контакт телефона које су навели у својим пријавама. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености
услова слати на горе наведену адресу, са назнаком „За
конкурс“. Лице за давање обавештења о конкурсу је
Босиљка Јовановић секретар школе, тел. 014/272-116.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИКА НИКОЛАЈ
ВЕЛИМИРОВИЋ“
14000 Ваљево
Сувоборска 48
тел. 014/222-279

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, према
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005; 2) да испуњава услове прописане
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник – Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и
2/2020); 3) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 4) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 5) да има држављанство Републике Србије;
6) да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе:
1) својеручно потписану пријаву на конкурс са основним биографским подацима; 2) одштампан и попуњен
пријавни формулар преузет 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/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc; 3) оверену фотокопију дипломе
или уверења о дипломирању (уколико је кандидат стекао високо образовање на студијама другог степена,
доставља диплому другог степена и диплому основних
академских студија); 4) уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 5) оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; 6) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа МУП-а
(не старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси
кандидат који није стекао диплому на српском језику,
а доказ треба да буде издат од стране високошколске
установе надлежне за издавање таквих докумената
(оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које
се подносе морају бити оверене од стране надлежног
органа, у супротном неће се узети у разматрање, као ни
непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат
који буде изабран пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије
од шест месеци. Пријаве са потребном документацијом
доставити лично или поштом, на горе наведену адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс за радно
место наставник разредне наставе“.

Наставник технике и технологије
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, према

прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005; 2) да испуњава услове прописане
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник – Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и
2/2020); 3) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 4) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 5) да има држављанство Републике Србије;
6) да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе:
1) својеручно потписану пријаву на конкурс са основним биографским подацима; 2) одштампан и попуњен
пријавни формулар преузет 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/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc; 3) оверену фотокопију дипломе
или уверења о дипломирању (уколико је кандидат стекао високо образовање на студијама другог степена,
доставља диплому другог степена и диплому основних
академских студија); 4) уверење о држављанству не
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 5) оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; 6) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа МУП-а
(не старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси
кандидат који није стекао диплому на српском језику,
а доказ треба да буде издат од стране високошколске
установе надлежне за издавање таквих докумената
(оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које
се подносе морају бити оверене од стране надлежног
органа, у супротном неће се узети у разматрање, као ни
непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат
који буде изабран пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије
од шест месеци. Пријаве са потребном документацијом
доставити лично или поштом, на горе наведену адресу
школе, са назнаком “Пријава на конкурс за радно место
наставника технике и технологије”.

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦЕНТАР
“БРАЋА НЕДИЋ”
142 53 Осечина
Браће Недић 32
тел. 014/451-101

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 ст. 1 и 2. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и то:
да је стекао високо образовање: 1.на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то:
(1) студије другог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка
(2) услови мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета да има степен и
врсту образовања у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019 и 3/2021.). Општи услови у складу са
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Наука и образовање
чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019): 1. да кандидат има одговарајуће образовање; 2. да има психичку
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван 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 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 да
зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни
формулар (налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја део Ново на сајту, http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2.
кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом
високом образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 5. извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
6. уверење о неосуђиваности; 7. лекарско уверење
(прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу,
пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање
на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор школе. Кандидати који су изабрани
у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар
са документацијом слати препорученом поштом или
доставити лично у секретаријат школе, у затвореној
ковети, са назнаком “За конкурсну комисију”, на горе
наведену адресу. Ближе информације се могу добити у
секретаријату на телефон: 014/451-101.

Стручни сарадник – дефектолог
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 ст. 1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и то: да је
стекао високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) услови
мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета да има степен и врсту образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019 и 3/2021.). Општи услови у складу са чланом
139 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони и 10/2019): 1. да кандидат има
одговарајуће образовање; 2. да има психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 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 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 да зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. попуњен и
одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја - део Ново на сајту, http: //www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
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KONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију; 3. оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или
уверење о стеченом високом образовању; 4. уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 5.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 7. лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран
по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за
пријављивање на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом
поштом или доставити лично у секретаријат школе, у
затвореној ковети, са назнаком “За конкурсну комисију”,
на горе наведену адресу. Ближе информације се могу
добити у секретаријату на телефон: 014-451-101.

ОШ “СВЕТИ САВА”
14213 Памбуковица
Памбуковица бб
тел. 014/481-108

Домар – мајстор одржавања
са 70% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова домара може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1. има средње образовање; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3. није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик.
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. кратку
биографију; 3. оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; 4. уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности (не
старије од 6 месеци-издаје МУП); 7. уверење да се против кандидата не води кривични поступак; 8. лекарско
уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Кандидати који
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом.
Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у установу, у
затвореној коверти на горе наведену адресу. Контакт
особа и телефон: Деан Веселиновић, секретар школе
тел. 014/481-108, од 9 до 13 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ”
14202 Рајковић
тел. 014/3428-469

Наставник математике
са 90% радног времена

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 став.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) као и из чл. 3 ст. 1 тач. 9
Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и
17/2021) и то да; 1. има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-

демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године;
2. да испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стучних сарадника
у основној школи; 3. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. 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 злостављње малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примања и давања мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. има држављанство Републике Србије; 6. зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 7. у складу са чланом 142 став.1 да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са европским системом преноса
бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу има образовање из
става.1 члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који нема образовање из
члана 142 став.1 обавезан је да стекне у року од једне
а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. Уз одштампани и читко 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 васпитања) доставити: пријаву на конкурс са
основним биографским подацима (својеручно потписана); оверену фотокопију дипломе о одговарајућем
образовању; у складу са чланом 142 став 1 – да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са европским системом преноса
бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу има образовање из
става.1 члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који нема образовање
из члана 142 став 1 обавезан је да стекне у року од
једне а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; доказ
да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима представља лекарско уверење не старије од 6 месеци у тренутку подношења пријаве на конкурс, 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 уговора о раду); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику); 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 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 доказ да за кандидата није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. У току трајања поступка одлучивања о избору
кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се, у року од 8 дана од дана истека рока за
подношење пријава упућују на предходну проверу психофизичке 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 испуњености услова за пријем
у радни однос достављају се на адресу ОШ „Војвода
Живојин Мишић”, Рајковић бб, 14202 Рајковић, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.
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Наука и образовање

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Толићу,
на одређено време до повратка
запосленог са функције директора
школе у првом изборном мандату
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, 13/2017одлука 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 став
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 одредбама о Правилнику 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, 4/2021 и 17/2021); 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 злостављње малолетног лица
или родоскрнуће, за кривична дела примања и давања
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну 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; 6) у складу са чланом 142
став 1 да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са европским
системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу
има образовање из става.1 члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који
нема образовање из члана 142 став.1 обавезан је да
стекне у року од једне а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Услов из тачке 1. доказује се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова из тачке 1), 3) -5) саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду. Уз одштампани и читко
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
васпитања) доставити: пријаву на конкурс са основним
биографским подацима (својеручно потписана); оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; у
складу са чланом 142 став 1 да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу има образовање из става.1 члана 142
Закона о основама система образовања и васпитања,
а кандидат који нема образовање из члана 142 став 1
обавезан је да стекне у року од једне а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу; доказ да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима представља лекарско уверење
не старије од 6 месеци у тренутку подношења пријаве
на конкурс, 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 уговора о раду); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; доказ о познавању
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику); 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
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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 доказ
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. У току трајања поступка
одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија
врши ужи избор кандидата, који се, у року од 8 дана
од дана истека рока за подношење пријава упућују на
предходну проверу психофизичке 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 испуњености услова за пријем у радни однос достављају се
на адресу ОШ „Војвода Живојин Мишић”, Рајковић бб,
14202 Рајковић, са назнаком „За конкурс”, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

В РА Њ Е
СТРУЧНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

17520 Бујановац
Карађорђа Петровића 240
тел. 017/853-663

Наставник биологије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 60% радног времена
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – исправка,
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), као и остали услови
предвиђени Законом о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018
– други закони, 10/2019 и 6/2020); да 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 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 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 да за њега није, у складу са
законом, утврђено дикриминаторно понашање и да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству – не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију), оверену фотокопију личне карте, личну и радну биографију (са контакт телефоном,
имејл-адресом и адресом становања). Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Комисија
ће извршити ужи избор кандидата које ће упутити на
претходну психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима које врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака, у року од 8 дана од дана истека рока за
подношење пријава. О датуму обављања психолошке процене способности за рад са децом и ученицима
кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
изабрани кандидат доставља пре закључена уговора о
раду. Пријаве доставити на адресу школе, у року од 8
дана од објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17500 Врање, Милунке Савић бб.

Наставник медицинске групе
предмета

са 76% ангажовања, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко
60 дана, односно до повратка запослене
са привремене спречености за рад ради
посебне неге детета
УСЛОВИ: доктор медицине. У радни однос у установи
може да буде примљено лице под условима прописаним

законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање, 2)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, 3) није осуђивано 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 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 на којем остварује
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана
доказује се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3)– 5) овог члана саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на
конкурс 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 матичне књиге рођених, уверење из казнене
евиденције, уверење о психичкој, физичкој здравственој способности за рад са ученицима и децом (доставља
се пре закључења уговора о раду), пријавни формулар
са званичне странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са назнаком “За конкурс” слати на адресу школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

Сурдулица, Томе Ивановића 24
тел. 017/824-119

1) Наставник теоријске наставе за
електрогрупу предмета
2) Наставник практичне наставе,
подручје рада Саобраћај
3) Наставник практичне наставе –
инструктор вожње за Б категорију,
подручје рада Саобраћај
са 52% радног времена

4) Техничар одржавања машина,
инструмената и инсталација
са 50% радног времена

5) Чистач / чистачица (радник на
одржавању хигијене у школи)
УСЛОВИ: Услови за пријем кандидата испуњеност
општих услова у складу са одредбама Закона о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18); испуњеност услова предвиђених одредбама чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 (I и II) – др. закони, 10/19 и 6/20), то јест у
радни однос у установи може да буде примљено лице,
под условима прописаним законом и то: 1. ако има
одговарајуће образовање: (1) за радна места наведена
под тачком 1), 2) и 3) у одељку „назив радног места” –
потребно је поседовати образовање у складу са одредбама чл. 140 и чл. 141 ст. 4. закона о основама система образовања и васпитања. (2) за радно место под
тачком 4) у одељку „назив радног места” – пријављени
кандидат треба да има стечено средње образовање (4.
степен стручне спреме), (3) за радно место под тачком
5) у одељку „назив радног места” – пријављени кандидат треба да има стечено основно образовање (1.
степен стручне спреме); 2. ако има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. ако није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. ако има држављанство Републике
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Наука и образовање
Србије; 5. ако зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и заједно са одштампаним пријавним формуларом установи
доставља потребну документацију, и то: пријаву на
конкурс са кратком биографијом, наведеном адресом
и контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију дипломе (сведочанства) о стеченом образовању;
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; очитану личну карту; извод из
матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела прописана чланом 139 ст. 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања
(ново уверење преузето из МУП-а); лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (доказ подноси кандидат
пре закључења уговора о раду); доказ о знању српског језика, као језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи (доставља се само ако одговарајуће
образовање није стечено на српском језику). Пријавом
на конкурс кандидати дају своју сагласност да установа врши обраду података о личности у сврху избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. У току поступка спровођења конкурса, конкурсна комисија ће обавити разговор са кандидатима
који испуњавају услове за пријем у радни однос, након
чега иста доноси решење о избору кандидата. Пријаве се достављају у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати препорученом поштом, на следећу адресу: Техничка школа „Никола Тесла“, 17530 Сурдулица,
Томе Ивановића 24, или исте доставити непосредно
служби у секретаријату школе, радним даном од 8.00
до 14.00 сати, са назнаком на коверти за које радно
место се конкурише. Ближа обавештења могу се добити
у секретаријату школе непосредно или путем телефона
на број: 017/824-119, особа за контакт: секретар школе.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА
ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
17530 Сурдулица
Сурдуличких мученика бб
тел. 017/825-051

Помоћни радник – узгајивач
домаћих животиња
са 50% радног времена

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидат треба да
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020): 1. да
има одговарајуће образовање (I степен стручне спреме
– основно образовање); 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
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; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Услови се доказују приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о 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 кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: 1. доказ о одговарајућем образовању (оверену фотокопију сведочанства); 2. доказ да кандидат није лице осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
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и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење МУП-а, не старије од 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 кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се
сматра да они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад). У складу са чланом 154 став 2 и
чланом 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 формуларом, достављају
установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе. Контакт телефон: 017/825-051.

Професор математике

на одређено време до повратка одсутног
запосленог преко 60 дана, а најкасније
до 31. августа текуће школске године, са
33,33% радног времена
УСЛОВИ: завршен математички факултет, звање мастер математичар. Кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 139, 140, 141 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019 и 6/2020), и то:
да поседује одговарајуће образовање за наставника
у складу с одредбама чл. 139, 140, 141 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у средњој
стручној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међуна родним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије,
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става
1 тач. 1, 3, 5 овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати уз пријаву
треба да доставе следећа документа: диплому или уверење о стеченом образовању, оригинал или оверену
фотокопију (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверену копију (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену
копију; доказ да кандидат није осуђен правноснажном
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. /2017, 10/2019 и
6/2020), и то: уверење суда да против кандидата није
покренута истрага, односно да се не води кривични
поступак (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену копију; уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену копију; доказ о познавању српског језика и језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси
кандидат који није стекао диплому на српском језику.
Лекарско уверење, као доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, кандидат који буде изабран доставља
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, тј. доказе о испуњености
услова, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи (поштом или лично) на горе наведену адресу, са назнаком: „Конкурс за пријем у радни
однос на одређено време (не отварати)“, односно са
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на одређено
време (не отварати)“. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Докази о испуњавању услова предвиђених овим огласом, ако нису оригинали, него фотокопије или преписи,
морају бити оверени у складу са Законом о оверавању
потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”,

број 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир приликом доношења
одлуке о избору кандидата по овом конкурсу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе. Контакт телефон: 017/825-051.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
17510 Владичин Хан
Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2021/22. године, односно до 31.08.2022.
године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 Закона
о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18
– аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20),
односно: да има стечено средње образовање (IV степен стручне спреме) и да поседује уверење о савладаном програму обуке за педагошког асистента (уводни
модул), у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Службени гласник
РС”, број 87/19); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе, у оригиналу или у овереном
препису или овереној фотокопији, следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије, сведочанство о завршеном средњем образовању (оригинал или оверена
копија), уверење о савладаном програму обуке за педагошког асистента (уводни модул, оригинал или оверена
копија); уверење из казнене евиденције МУП- а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затворау трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци дана у односу
на дан истека конкурса; доказ о знању српског језика, осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику или су положили испит из српског
језика по програму одговарајуће школске установе.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Србије, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Конкурс спроводи комисија коју
именује директор у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали
услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року
од осам дана од дана истека рока за подношење пријава упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из претходног става и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице које буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
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за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у огласним новинама „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Благовременом
пријавом сматра се пријава која је непосредно предата
школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре
истека тог рока предата пошти у облику препоручене
пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу или
на дан државног празника, рок истиче истеком првог
наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се
пријава која у прилогу садржи све прилоге којима кандидат доказује да испуњава услове за избор у складу
са Законом и овим конкурсом. Пријаве подносити на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 017/474-807.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/422-245

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
одсутне запослене
УСЛОВИ: предвиђени чл. 139, 140, 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018). У радни
однос може бити примљено лице које испуњава следеће услове: 1. поседује одговарајуће високо образовање (на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена који комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука, при чему треба 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 четри године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године); 2. поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, 3. није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици; одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће; за кривична дела примања или давање
мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. има држављанство Републике
Србије, 5. зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености улова из
става 1 тачке 1), 3)–5) саствни су део пријаве на конкурс, а докази из става 1 тачка 2 овога члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. Обавезно образовање лица из члана 140 овога закона је и образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих је
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Уз
пријаву на конкурс потребно је доставити: 1. пријавни формулар (кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници министартсва
просвете, науке и технолошког развоја, рс и заједно са
осталом документацијм достављају школи), 2. биографију, 3. оригинал или оверену копију дипломе, односно
уверење, којим се доказује одговарајуће образовање,
4. оригинал уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), 6. доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
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и злостављање малолетног лица иии родоскврнуће, за
кривична дела примање иии 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
понашање (извод из казнене евиденције МУП-а Србије,
оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци),
7. одговарајући доказ којим се доказује знање српског
језика, сходно члану 141 Закона о основама система
образовања и васпитања (доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Пријаве (пријавни формулар) са потребним доказима о испуњености услова за пријем, односно заснивање
радног односа, слати у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Основна школа „Јован Јовановић Змај“ у Врању, Јужноморавска 9, 17500 Врање,
са назнаком „За конкурс” или лично доставити управи школе. Пријаве које не испуњавају услове конкурса у погледу прописаног степена и врсте образовања,
односно одговарајућег образовања, прописаног занимања (стручног назива), пријаве које буду непотпуне
(не садрже све захтеване доказе о испуњености услова
конкурса) и неблаговремене, неће се узимати у разматрање приликом одлучивања у поступку пријема у
радни однос. Информације поводом конкурса могу се
добити на телефон: 017/421-602, Марина Пешић Стошић, секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЂЕНИ”
Церавајка
Општина Прешево

Школски педагог
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима пропиосаним законом и
то: а) да има одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године); б) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; в) да није осуђен правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајање од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злоставлање малолетног
лица, за кривично дело примања или давања мита;
за кривично дело из групе полне слободе, против
права собрачаја и против човечности и других добара заштићених међународном правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за кога није у складу са
законом, утврђено дискриминатовно понашање - доказ
се прибавља код Полицијске управе Врање; г) да има
држављанство Републике Србије; д) да зна српски и
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из става 1а) в) г) и
д) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у
виду оверених фотокопија, које не могу бити старије
од шест месеци од дана подношења пријаве а доказ о
испуњености услова из става 1б) овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да се приложе одговарајућу документацију којем се доказује испуњеност
прописаних услова и то: оверену фото копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење
о држављанство, уверење о неосуђиваности, доказ
да зна српски и језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије. Пријаве на конкурс могу се
поднесити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у
року од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата
донеће конкурсна комисија наком добијања резултата психолошке процене у року од осам дана од дана
обављеног разговор са кандидатима. Пријавни формулар и потребну документацију треба послати на адресу
Основне школе „Миђени“, С. Церевајку, 17523 Прешево. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, на телефон: 066/503-1692. Напомена: настава се обавља на албанском језику.

ВРШАЦ
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА”
26300 Вршац, Стеријина 40-44

Наставник предметне наставе
машинске групе предмета

настава се изводи на српском језику
2 извршиоца
УСЛОВИ: висока стручна спрема у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и одредбама
Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Машинство и обрада метала („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 16/2015,
11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018,
18/2018, 1/2019 – исправка и 9/2019), дипломирани
машински инжењер, дипломирани инжењер машинства, професор машинства, дипломирани инжењер за
развој машинске струке, мастер инжењер машинства,
претходно завршене студије првог степена – основне
академске студије у области машинског инжењерства.
Кандидати који немају обавезно образовање прописано
чланом 142 Закона о основама система образовања и
васпитања (психолошке, педагошке и методичке дисциплине) обавезни су да га стекну у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Остали услови:
поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат мора да испуњава и услове прописане одредбом
члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: 1) да има одговарајуће образовање, 2)
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против 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, 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати који се
пријављују на конкурс дужни су да доставе: 1) попуњен
и одштампан формулар за пријаву на конкурс, доступан
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.
rs, 2) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидат који је завршио други
степен доставља и диплому са основних академских
студија), 3) оверену фотокопију или оригинал уверења
из казнене евиденције о неосуђиваности у смислу чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, издатог у надлежној полицијској
управи МУП-а Републике Србије (не старије од 6 месеци), 4) оверену фотокопију или оригинал уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 5) доказ о знању српског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи, доставља само
кандидат који није стекао образовање на српском језику (ако је кандидат стекао одговарајуће образовање на
српском језику, сматра се да је достављањем дипломе
о одговарајућем образовању доставио доказ да зна српски језик), 6) краћу биографију са адресом за пријем
поште и бројем телефона. Рок за подношење пријава је
8 (осам) дана рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Конкурс спроводи комисија
од три члана коју именује директор школе. Кандидати
који испуњавају услове за пријем у радни однос, који
су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима. Психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
Након психолошке процене, конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима који се налазе на листи кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос
и доноси решење о пријему кандидата. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријаву са доказима о испуњавању
услова конкурса кандидати достављају лично или путем
поште на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе на телефон: 013/833-210.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26360 Пландиште, Војводе Путника 60
тел. 013/861-615

Наставник физике

са 50% радног времена, за рад у
матичној школи у Пландишту и
издвојеном одељењу у Маргити
УСЛОВИ: Општи услови: у радни однос у установи може
да буде примљено лице под условима прописаним законом и Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи и
ако има образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образованyе до 10. септембра
2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у 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 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. Услови у погледу степена и врсте
стручне спреме: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог
за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани педагог за физику и основе технике,
професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику
и информатику, професор физике и хемије за основну
школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани
физичар истраживач, дипломирани професор физике
и хемије за основну школу, дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар
за теоријску и експерименталну физику, дипломирани
педагог за физику и општетехничко образовање ОТО,
дипломирани астроном, смер астрофизика, професор
физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер,
дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер
професор физике, мастер професор физике и хемије,
мастер професор физике и информатике, дипломирани
физичар - мастер физике-метеорологије, дипломирани
физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани
физичар - мастер медицинске физике, дипломирани
професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор физике-информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер,
дипломирани физичар - примењена и компјутерска
физика - мастер, дипломирани физичар - примењена
физика и информатика - мастер, дипломирани физичар
- професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике
и хемије за основну школу - мастер; мастер професор
математике и физике; мастер професор информатике и
физике; дипломирани физичар - информатичар; мастер
професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима
из области физике. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати су дужни да
уз пријавни формулар са званичне интернет странице
на конкурс приложе: 1) оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; ако је образовање стечено у иностранству, доставити решење министра о испуњености услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника; 2) извода из матичне
књиге рођених – на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или оверену фотокопију); 3) уверења о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 4)
доказ о неосуђиваности (доказ/уверење да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
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од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
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 фотокопија уверења из
казнене евиденције МУП-а); 5) доказ о знању српског
језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику) – као доказ се доставља
диплома о завршеном школовању на српском језику –
средње, више или високо или положен испит из српског
језика – уверење одговарајуће високошколске установе
да је лице положило испит из српског језика са методиком оригинал или оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Лекарско уверење о поседовању психичке,
физичке и здравствене способан за рад са децом и
ученицима подноси се школи пре закључења уговора
о раду. У поступку одлучивања о избору наставника
комисија врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну психолошку процену способности. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши Национална служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у периоду од 6
месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс),
назначити у пријави кад је и где извршена процена.
Након истека рока за достављање пријава није могуће
достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне
и неблаговремене пријаве, пријаве са приложеним, а
неовереним фотокопијама, као и пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у погледу образовања,
врсте и степена стручне спреме неће бити узете у разматрање. Оверене фотокопије не могу бити старије од
6 месеци. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном
поступку у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Испуњеност услова
у погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, уколико је образовање стечено у иностранству, утврђује решењем министар. У том случају доставити решење министра о испуњености услова у погледу
стеченог образовања за обављање послова насатвника
за предмет за који се конкурише. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Пријавни формулар са потребним прилозима којима
доказује да испуњава услове овог конкурса, кандидати треба да достави искључиво препоручено поштом
на горенаведену адресу, или предати лично у секретаријату школе, сваког радног дана од 9 до 12 часова.
Телефон за информације: 013/861-615.

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР
„НИКОЛА ТЕСЛА“

26300 Вршац, Стеријина 40-44

Наставник предметне наставе
економске групе предмета

за 50% радног времена
(настава се изводи на српском језику)
УСЛОВИ: висока стручна спрема у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и одредбама
Правилника о допуни Правилника о степену 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 - исправка, 9/2019, 2/2020 и 1/2021.); дипломирани економист, дипломирани економиста смера
финансијски, банкарски и берзански менаџмент, дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију, мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије. Кандидати
који немају обавезно образовање прописано чланом
142 Закона о основама система образовања и васпитања (психолошке, педагошке и методичке дисциплине)
обавезни су да га стекну у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу.
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом
о раду, кандидат мора да испуњава и услове прописане одредбом члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и то да: 1) има одговарајуће
образовање, 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, 3) није осуђи-

вано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену санкцију, и за 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-васпитни рад.
Кандидати који се пријављују на конкурс дужни су да
доставе: 1) попуњен и одштампан формулар за пријаву
на конкурс, доступан на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
http://www.mpn.gov.rs/, 2) оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању (кандидат који је
завршио други степен доставља и диплому са основних
академских студија), 3) оверену фотокопију или оригинал уверења из казнене евиденције о неосуђиваности
у смислу чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, издатог у надлежној
полицијској управи МУП-а Републике Србије (не старије
од 6 месеци), 4) оверену фотокопију или оригинал уверења о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), 5) доказ о знању српског језика, на коме се
остварује образовно-васпитни рад у школи, доставља
само кандидат који није стекао образовање на српском
језику (ако је кандидат стекао одговарајуће образовање на српском језику, сматра се да је достављањем
дипломе о одговарајућем образовању доставио доказ
да зна српски језик), 6) краћу биографију са адресом
за пријем поште и бројем телефона. Рок за подношење
пријава је 8 (осам) дана рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Конкурс спроводи комисија
од три члана коју именује директор школе. Кандидати
који испуњавају услове за пријем у радни однос, који
су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима. Психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
Након психолошке процене, конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима који се налазе на листи кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос
и доноси решење о пријему кандидата. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријаву са доказима о испуњавању
услова конкурса кандидати достављају лично или путем
поште на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе на телефон: 013/833-210.

ЗАЈЕЧАР
ОМШ “ПРЕДРАГ МИЛОШЕВИЋ”

19350 Књажевац, Кеј Вељка Влаховића 19
тел. 019/730-412

Наставник клавира
2 извршиоца

Наставник клавира

са 90% радног времена

Наставник хармонике
2 извршиоца

Наставник гитаре
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, прописаних Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,
113/17 и 95/18), потребно је да кандидат испуњава и
посебне услове, прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и
то да: 1. да има одговарајуће образовање у складу са
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, број 18/2013, 2/2017, 9/2019
и 1/2020); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
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Наука и образовање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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. 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 документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице (обавезно уписати број телефона и имејл-адресу), потребно је да кандидат достави
следећу документацију: кратку биографију (ЦВ), оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте
стручне спреме у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број 18/2013,
2/2017, 9/2019 и 1/2020), 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 рођених на прописаном обрасцу
са холограмом; уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци), очитану личну карту, 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. Конкурс 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 буду изабрани у ужи избор, у року
од осам дана, биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака о чему ће кандидати бити
обавештени путем телефона на бројеве које су навели или на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија
ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене и обавити разговор са њима. О терминима за разговор кандидати
ће бити обавештени путем телефона на бројеве које
су навели у или на наведене имејл-адресе. Конкурсна
комисија ће донети решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање као и пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме.
Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се
достављају на адресу: Основна музичка школа „Предраг Милошевић” Књажевац, Кеј Вељка Влаховића 19, са
назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе или на телефон:
019/730-412.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Оглас објављен 17.11.2021. године, у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5

Наставник предметне наставе –
математика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (нега детета)
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане
одредбама чл. 139, 140 и 142 Закона о основама сис-
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тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/17 и 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20) и то: а) да је
стекао одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник – 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, 19/2020,
3/2021, 4/2021) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета или студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука уз услов да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета, на
основним студијама у трајању од најмање четири године, или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, б) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) да није осуђиван 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 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) да има
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат попуњава формулар за пријем у радни однос
у установи образовања и васпитања који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (уписати број телефона/
мејл адресу). Одштампан формулар достављају школи као и следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе (односно уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања; кандидат који има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду /уверење високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним испитима
из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу, у складу са
чланом 142 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кандидат који нема образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као и услов за полагање
испита за лиценцу (сматра се да наставник, који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина); уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или
оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија),
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија);
уколико кандидат није стекао образовање на српском
језику доставља доказ (уверење или потврду), да је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; биографија (пожељна).
Конкурсна комисија утврђује испуњеност улова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати из тачке 7. који буду изабрани у ужи избор, у
року од осам дана, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака о чему ће кандидати бити
обавештени путем телефона на бројеве које су навели или на наведене мејл адресе.9.Конкурсна комисија
ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене из тачке 8. и
обавити разговор са њима. О терминима за разговор
кандидати ће бити обавештени путем телефона на
бројеве које су навели или на наведене мејл адресе.
Конкурсна комисија ће донети решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора. Лекарско уверење – доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са потребном документацијом у року од 8 дана од објављивања

конкурса у публикацији „Послови” доставити поштом
или лично на адресу: Основна школа „Митрополит
Михаило“ Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230
Сокобања, са назнаком „За конкурс”.

Наставник предметне наставе –
француски језик

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(боловање)
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
о раду, кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама чл. 139 , 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/17 и 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20) и то:
а) да је стекао одговарајуће образовање у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник – 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,
19/2020, 3/2021, 4/2021) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета или
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука уз услов да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, на основним студијама у трајању од
најмање четири године, или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није
осуђиван 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
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) да има држављанство Републике Србије;
д) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(уписати број телефона / мејл-адресу). Одштампан формулар достављају школи као и следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе (односно уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем
степену и врсти образовања; кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина доставља одговарајућу потврду /уверење
високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу, у складу са чланом 142 Закона о
основама система образовања и васпитања. Кандидат
који нема образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као и услов за полагање испита за лиценцу
(сматра се да наставник, који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина); уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија), не
старије од 6 месеци; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), уколико кандидат није
стекао образовање на српском језику доставља доказ
(уверење или потврду) да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе; биографија (пожељна). Конкурсна комисија утврђује испуњеност улова кандидата за пријем у
радни однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати из тачке 7
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана,
биће упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака о чему ће кандидати бити обавештени путем
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Наука и образовање
телефона на бројеве које су навели или на наведене
мејл адресе. 9. Конкурсна комисија ће сачинити листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене из тачке 8. и обавити разговор
са њима. О терминима за разговор кандидати ће бити
обавештени путем телефона на бројеве које су навели
или на наведене мејл адресе. 10. Конкурсна комисија
ће донети решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора. 11. Лекарско уверење-доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. 12.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве на конкурс са потребном документацијом у року од 8 дана од објављивања конкурса
у публикацији „Послови” доставити поштом или лично
на адресу: Основна школа “Митрополит Михаило” Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За конкурс – француски језик”.

Наставник предметне наставе –
српски језик

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(боловање)
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане
одредбама чл. 139 , 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/17 и 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20) и то: а) да је
стекао одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник”-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, 19/2020, 3/2021,
4/2021) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета или студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз услов да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, на основним студијама у трајању од најмање четири године, или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, б) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
в) да није осуђиван 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 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) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава
формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (уписати број телефона / мејл-адресу).
Одштампан формулар достављају школи као и следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе (односно уверења уколико диплома није издата) о стеченом
одговарајућем степену и врсти образовања; кандидат
који има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду /уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном
стручном испиту/испиту за лиценц, у складу са чланом
142 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат који нема образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га
стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као и услов за полагање испита
за лиценцу (сматра се да наставник, који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина);уверење о неосуђиваности надлежне
полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија),
не старије од 6 месеци, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци,
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извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), уколико кандидат није
стекао образовање на српском језику доставља доказ
(уверење или потврду) да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе; биографија (пожељна). Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати из тачке 7 који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана, биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака
о чему ће кандидати бити обавештени путем телефона
на бројеве које су навели или на наведене мејл адресе.
Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене и обавити разговор са њима. О терминима за разговор кандидати ће бити обавештени путем телефона
на бројеве које су навели или на наведене мејл адресе.
Конкурсна комисија ће донети решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора. Лекарско уверење-доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.Пријаве на конкурс са потребном
документацијом у року од 8 дана од објављивања конкурса у публикацији„Послови” доставити поштом или
лично на адресу: Основна школа „Митрополит Михаило“
Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са
назнаком „За конкурс – српски језик”.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“ ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Дефектолог – наставник
у посебним условима –
корективно-стимулативне вежбе,
вежбе реедукације психомоторике
– подршка
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са 140
Закона о основама система образовања и васпитања
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз претходно 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; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
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. Додатни услови: кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су
прописани чланом 7 став 4 тачка 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и васпитача у основној школи за ученике са сметњама
у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је: 1.
професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
децом ментално ометеном у развоју, 2. дипломирани
дефектолог – олигофренолог; 3. мастер дефектолог,
који је на основним академским студијама завршио сту-

дијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са тешкоћама у менталном развоју; 4. дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у
менталном развоју; 5. професор, односно дипломирани
дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима; 6.
мастер дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 7. дипломирани дефектолог – мастер, који је
на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација особа
са моторичким поремећајима; 8. мастер дефектолог,
који је на основним односно мастер академским студијама завршио модул моторичке сметње и поремећаји;
9. мастер дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног
рехабилитатора за вишеструку ометеност; 10. дипломирани дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 11.
дипломирани дефектолог – мастер који је на основним
академским студијама завршио смер вишеструка ометеност; 12. дипломирани дефектолог – мастер који
је на основним академским студијама завршио смер
инклузивно образовање; 13. мастер дефектолог, који
је на основним односно мастер академским студијама
завршио модул сензомоторичке сметње и поремећаји;
14. професор, односно дипломирани дефектолог за
рад са децом оштећеног вида, 15. дипломирани дефектолог – тифлолог; 16. мастер дефектолог, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
оштећењем вида; 17. дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида; 18. мастер дефектолог,
који је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји вида; 19.
професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
децом оштећеног слуха; 20. дипломирани дефектолог
– сурдоаудиолог; 21. дипломирани дефектолог одсека
(групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха;
22. наставник дефектолог одсека (групе или смера) за
рад са лицима оштећеног слуха; 23. мастер дефектолог,
који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
глувих и наглувих особа; 24. дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација
и рехабилитација глувих и наглувих особа; 25. мастер
дефектолог, који је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји
слуха. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је
дужан да достави: попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који уређују високо
образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. 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 о основама
система образовања и васпитања, кандидат доставља
и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се утврђује
да ли је врста образовања одговарајућа за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање стечено
у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање стечено
у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова
у погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања). Уколико у дипломи није наведен
студијски програм потребно је да кандидат достави
оверену копију додатка дипломи или потврде факултета из које се види који студијски програм је кандидат
завршио. Кандидати достављају и: оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
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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 програму одговарајуће високошколске установе – за доказ
о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Дефектолог – наставник
са одељењским старешинством
у целодневној настави
у посебним условима
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са 140
Закона о основама система образовања и васпитања
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз претходно 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; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
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. Додатни услови: кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који
су прописани чл. 3, 4 и 7 Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју
и инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је: 1. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом
ментално ометеном у развоју; 2. дипломирани дефектолог – олигофренолог; 3. мастер дефектолог, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју; 4. дипломирани дефектолог мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација
и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју; 5. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; 6. дипломирани
дефектолог – сурдоаудиолог; 7. дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 8. наставник дефектолог одсека (групе или
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 9. мастер
дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација глувих и наглувих особа; 10. дипломирани дефектолог мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа;
11. мастер дефектолог, који је на основним односно
мастер академским студијама завршио модул сметње и
поремећаји слуха, 12. професор, односно дипломирани
дефектолог за рад са децом оштећеног вида; 13. дипломирани дефектолог тифлолог; 14. мастер дефектолог,
који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са оштећењем вида; 15. дипломирани дефектолог мастер, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација особа са оштећењем вида; 16. мастер
дефектолог, који је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји
вида; 17. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима; 18. мастер
дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 19.
дипломирани дефектолог мастер, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм Спе-
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цијална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 20. мастер дефектолог, који је на
основним, односно мастер академским студијама завршио модул моторичке сметње и поремећаји; 21. дипломирани дефектолог мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање;
22. мастер дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног
едукатора; 23. дипломирани дефектолог мастер, који је
на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора; 24. професор разредне наставе; 25. професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском
школом; 26. професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу; 27. мастер учитељ; 28. дипломирани учитељ мастер; 29. професор разредне наставе
и ликовне културе за основну школу; 30. лице из члана
7 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020).
Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан
да достави: попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо
образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена. 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 о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање стечено
у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова
у погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања). Уколико у дипломи није наведен
студијски програм студија потребно је да кандидат
достави оверену копију додатка дипломи или потврде факултета из које се види који студијски програм
је кандидат завршио. Кандидати подносе и: оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 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 програму одговарајуће високошколске установе –
за доказ о знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Дефектолог – наставник
у целодневној настави
у посебним условима
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са 140
Закона о основама система образовања и васпитања
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз претходно 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; 2. има психичку, физичку и здравствену

способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
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. Додатни услови: кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који
су прописани чл. 3, 4 и 7 Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју
и инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је: 1. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом
ментално ометеном у развоју; 2. дипломирани дефектолог – олигофренолог; 3. мастер дефектолог, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју; 4. дипломирани дефектолог мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација
и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју; 5. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; 6. дипломирани
дефектолог – сурдоаудиолог; 7. дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 8. наставник дефектолог одсека (групе или
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 9. мастер
дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација глувих и наглувих особа; 10. дипломирани дефектолог мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа;
11. мастер дефектолог, који је на основним односно
мастер академским студијама завршио модул сметње и
поремећаји слуха, 12. професор, односно дипломирани
дефектолог за рад са децом оштећеног вида; 13. дипломирани дефектолог – тифлолог; 14. мастер дефектолог,
који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са оштећењем вида; 15. дипломирани дефектолог мастер, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација особа са оштећењем вида; 16. мастер
дефектолог, који је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји
вида; 17. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима; 18. мастер
дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 19.
дипломирани дефектолог мастер, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 20. мастер дефектолог, који је на
основним, односно мастер академским студијама завршио модул моторичке сметње и поремећаји; 21. дипломирани дефектолог мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање;
22. мастер дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног
едукатора; 23. дипломирани дефектолог мастер, који је
на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора; 24. професор разредне наставе; 25. професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском
школом; 26. професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу; 27. мастер учитељ; 28. дипломирани учитељ мастер; 29. професор разредне наставе
и ликовне културе за основну школу; 30. лице из члана
7 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020).
Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан
да достави: попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо
образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена. 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
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Наука и образовање
је прописана чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање стечено
у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова
у погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања). Уколико у дипломи није наведен
студијски програм студија потребно је да кандидат
достави оверену копију додатка дипломи или потврде факултета из које се види који студијски програм је
кандидат завршио. Кандидат доставља и: оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења
о 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 програму одговарајуће високошколске установе
– за доказ о знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду

Наставник предметне наставе у
посебним условима – италијански
језик као обавезни наставни
предмет (у другом циклусу основног
образовања и васпитања)
са 80% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања
које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз претходно 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; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
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. Додатни услови: кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који
су прописани чланом 5 ст. 2–5 Правилника о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у
развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је: 1.
професор одговарајућег страног језика; 2. дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности;
3. мастер филолог; 4. мастер професор језика и књижевности; 5. дипломирани дефектолог, уз поседовање
знања језика најмање на нивоу Б1 (Заједничког европског оквира); 6. мастер дефектолог, уз поседовање
знања језика најмање на нивоу Б1 (Заједничког европ-
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ског оквира). Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тач. 1-4. морају савладати програм увођења
у посао наставника, васпитача и стручног сарадника приправника који садржи и посебан део програма који
се односи на оспособљеност за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом. Ниво знања
Б1 доказује се уверењем о положеном одговарајућем
испиту на некој од филолошких катедри универзитета
у Србији или међународно признатом исправом за Б1
ниво знања језика (Заједничког европског оквира), а
чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је
стекао одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005.
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. 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
о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа
за обављање послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања). Када је образовање
стечено у систему војног школства, кандидат доставља
и оверену фотокопију решења министра надлежног за
послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања). Када је образовање
стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања). Кандидати достављају и:
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом
исправом за Б1 ниво знања језика (Заједничког европског оквира) и документа Министарства просвете, науке
и технолошког развоја којим је утврђена ваљаност уверења односно међународно признате исправе; оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
Министарства унутрашњих послова; 5. оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 6. 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 програму одговарајуће високошколске установе –
за доказ о знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе у
посебним условима – италијански
језик као обавезни наставни
предмет (у другом циклусу основног
образовања и васпитања)
са 20% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања
које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз претходно 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; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није

осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
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. Додатни услови за радно место наставник
предметне наставе у послебним условима-предмета
италијански језик као обавезни наставни предмет (у
другом циклусу основног образовања и васпитања):
кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 5 ст.
2–5 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и
6/2020), односно да је: 1. професор одговарајућег страног језика; 2. дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности; 3. мастер филолог; 4. мастер професор језика и књижевности; 5. дипломирани
дефектолог, уз поседовање знања језика најмање на
нивоу Б1 (Заједничког европског оквира); 6. мастер
дефектолог, уз поседовање знања језика најмање на
нивоу Б1 (Заједничког европског оквира). Наставници,
поред стручне спреме предвиђене у тач. 1–4 морају
савладати програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног сарадника - приправника који садржи
и посебан део програма који се односи на оспособљеност за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом. Ниво знања Б1 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од
филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за Б1 ниво знања језика (Заједничког европског оквира), а чију ваљаност
утврђује Министарство просвете, науке и технолошког
развоја. Приликом пријављивања на конкурс кандидат
је дужан да достави попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују
високо образовање од 10. септембра 2005. године,
доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању првог степена. 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
о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа
за обављање послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања). Када је образовање
стечено у систему војног школства, кандидат доставља
и оверену фотокопију решења министра надлежног за
послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања). Када је образовање
стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања). Кандидати достављају
и: оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких
катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за Б1 ниво знања језика (Заједничког
европског оквира) и документа Министарства просвете,
науке и технолошког развоја којима је утврђена ваљаност уверења односно међународно признате исправе;
оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене
евиденције Министарства унутрашњих послова; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 6. 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 програму одговарајуће високошколске
установе – за доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
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Дефектолог – наставник у посебним
условима, корективно-стимулативне
вежбе, логопедске вежбе
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са 140
Закона о основама система образовања и васпитања
које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз претходно 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; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и 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. Додатни услови: кандидат треба да
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања
који су прописани чланом 7 став 4 тачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС
– Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно
да је: 1. професор, односно дипломирани дефектолог
за рад са децом са сметњама у говору; 2. дипломирани
дефектолог – логопед; 3. мастер дефектолог, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм Логопедије; 4. дипломирани дефектолог мастер,
који је на основним академским студијама завршио студијски програм Логопедије; 5. дипломирани дефектолог мастер који је на основним академским студијама
завршио смер логопедија; 6. мастер логопед. Приликом
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање
по прописима који уређују високо образовање од 10.
септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог
степена. 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 о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање стечено
у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова
у погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања). Уколико у дипломи није наведен
студијски програм студија потребно је да кандидат
достави оверену копију додатка дипломи или потврде факултета из које се види који студијски програм
је кандидат завршио. Кандидат доставља и: оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе или уверења о
завршеној средњој, вишој или високој стручној спре-
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ми на српском језику или оверену фотокопију потврде
којом се доказује да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе –
за доказ о знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Дефектолог – наставник у посебним
условима, корективно стимулативне
вежбе – логопедске вежбе
– подршка
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
место рада: Зрењанин, Арадац и
Елемир/Тараш

УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са 140
Закона о основама система образовања и васпитања
које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз претходно 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; 2. има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и 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. Додатни услови: кандидат треба да
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања
који су прописани чланом 7 став 4 тачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС
– Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно
да је: 1. професор, односно дипломирани дефектолог
за рад са децом са сметњама у говору; 2. дипломирани
дефектолог – логопед; 3. мастер дефектолог, који је
на основним академским студијама завршио студијски
програм Логопедије; 4. дипломирани дефектолог мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Логопедије; 5. дипломирани дефектолог мастер који је на основним академским студијама завршио смер логопедија; 6. мастер логопед. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да
достави: попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо
образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена. 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 о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање стечено
у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образо-

вања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова
у погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања). Кандидати достављају и: оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 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 програму одговарајуће високошколске установе –
за доказ о знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Дефектолог – наставник у посебним
условима, корективно-стимулативне
вежбе – логопедске вежбе –
подршка
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са 140
Закона о основама система образовања и васпитања
које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз претходно 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; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и 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. Додатни услови: кандидат треба да
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања
који су прописани чланом 7 став 4 тачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС
– Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно
да је: 1. професор, односно дипломирани дефектолог
за рад са децом са сметњама у говору; 2. дипломирани
дефектолог – логопед; 3. мастер дефектолог, који је
на основним академским студијама завршио студијски
програм Логопедије; 4. дипломирани дефектолог мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Логопедије; 5. дипломирани дефектолог мастер који је на основним академским студијама завршио смер логопедија; 6. мастер логопед. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да
достави: попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо
образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена. 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 о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност
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Наука и образовање
услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање стечено
у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова
у погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања). Уколико у дипломи није наведен
студијски програм студија потребно је да кандидат
достави оверену копију додатка дипломи или потврде
факултета из које се види који студијски програм је кандидат завршио. Кандидати достављају и: оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења
о 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 програму одговарајуће високошколске установе
– за доказ о знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Дефектолог – наставник са
одељењским старешинством у
посебним условима – разредна
настава у првом образовном циклусу
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са 140
Закона о основама система образовања и васпитања
које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука, уз претходно 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; 2. има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
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. Додатни услови: кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су
прописани чланом 3 и чланом 4 Правилника о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у
развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је: 1.
професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
децом ментално ометеном у развоју; 2. дипломирани
дефектолог – олигофренолог; 3. мастер дефектолог,
који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са тешкоћама у менталном развоју; 4. дипломирани дефектолог мастер, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју; 5. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; 6. дипломирани
дефектолог – сурдоаудиолог; 7. дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 8. наставник дефектолог одсека (групе или
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 9. мастер
дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација глувих и наглувих особа; 10. дипломирани дефектолог мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа;
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11. мастер дефектолог, који је на основним односно
мастер академским студијама завршио модул сметње
и поремећаји слуха, 12. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног вида;
13. дипломирани дефектолог - тифлолог; 14. мастер
дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација особа са оштећењем вида; 15. дипломирани дефектолог мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида;
16. мастер дефектолог, који је на основним, односно
мастер академским студијама завршио модул сметње
и поремећаји вида; 17. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима;
18. мастер дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 19. дипломирани дефектолог мастер, који је
на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација особа
са моторичким поремећајима; 20. мастер дефектолог,
који је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул моторичке сметње и поремећаји;
21. дипломирани дефектолог мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно
образовање; 22. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
за специјалног едукатора; 23. дипломирани дефектолог
мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; 24.
професор разредне наставе; 25. професор педагогије
са претходно завршеном педагошком академијом или
учитељском школом; 26. професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу; 27. мастер учитељ;
28. дипломирани учитељ мастер; 29. професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да
достави: попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо
образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена. 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 о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање стечено
у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова
у погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања). Уколико у дипломи није наведен
студијски програм студија потребно је да кандидат
достави оверену копију додатка дипломи или потврде факултета из које се види који студијски програм
је кандидат завршио. Кандидат доставља и: оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 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 програму одговарајуће високошколске установе –
за доказ о знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Дефектолог – наставник у посебним
условима, корективно стимулативне
вежбе, вежбе реедукације
психомоторике – подршка
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са 140

Закона о основама система образовања и васпитања
које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука уз претходно 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; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и 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. Додатни услови: кандидат треба
да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 7 став 4 тачка 3
Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и
6/2020), односно да је: 1. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом ментално ометеном у
развоју, 2. дипломирани дефектолог - олигофренолог;
3. мастер дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; 4. дипломирани дефектолог мастер,
који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју;
5. професор, односно дипломирани дефектолог за
рад са телесно инвалидним лицима; 6. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација особа са моторичким поремећајима;
7. дипломирани дефектолог мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 8. мастер дефектолог, који је
на основним односно мастер академским студијама
завршио модул моторичке сметње и поремећаји; 9.
мастер дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног
рехабилитатора за вишеструку ометеност; 10. дипломирани дефектолог мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 11.
дипломирани дефектолог мастер који је на основним
академским студијама завршио смер вишеструка ометеност; 12. дипломирани дефектолог мастер који је на
основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање; 13. мастер дефектолог, који је на
основним односно мастер академским студијама завршио модул сензомоторичке сметње и поремећаји; 14.
професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
децом оштећеног вида, 15. дипломирани дефектолог
– тифлолог; 16. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
оштећењем вида; 17. дипломирани дефектолог мастер,
који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида; 18. мастер дефектолог, који је на основним, односно мастер академским
студијама завршио модул сметње и поремећаји вида;
19. професор, односно дипломирани дефектолог за
рад са децом оштећеног слуха; 20. дипломирани дефектолог – сурдоаудиолог; 21. дипломирани дефектолог
одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног
слуха; 22. наставник дефектолог одсека (групе или
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 23. мастер
дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација глувих и наглувих особа; 24. дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа;
25. мастер дефектолог, који је на основним, односно
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мастер академским студијама завршио модул сметње
и поремећаји слуха. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и оверену фотокопију дипломе или уверења
о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који
је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра
2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе
о стеченом високом образовању првог степена. 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 о основама система образовања и
васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања
и васпитања којим се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног
школства, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања
и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у
иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања). Уколико у дипломи
није наведен студијски програм студија потребно је
да кандидат достави оверену копију додатка дипломи
или потврде факултета из које се види који студијски
програм је кандидат завршио. Кандидати треба да
доставе и: оригинал или оверену фотокопију уверења
из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; 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 програму одговарајуће
високошколске установе – за доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос на оглашено радно место, кандидати достављају
на адресу: Основна и средња школа „9. мај“ Зрењанин,
Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште
или лично у просторијама школе, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. У
пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе
контакт телефон и адресу за пријем поште. Пријаве које
не буду достављене поштом или лично у просторијама
школе неће бити разматране. За давање обавештења
о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за
правне, кадровске и административне послове – административни радник. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, у
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су изабрани у
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не
дође на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе у року од 15 радних дана од дана сачињавања
листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници министарства надлежног за послове
просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.
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ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“ ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Медицински техничар
у посебним условима
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да лице има средње образовање стечено
у складу са прописима који уређују област здравствене заштите; 2. да има завршен приправнички стаж и
положен стручни испит из области здравствене заштите; 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да
зна српски језик. Приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења
о поседовању средњег образовања стеченог у складу
са прописима који уређују област здравствене заштите;
3. оригинал или оверену фотокопију уверења о завршеном приправничком стажу и положеном стручном испиту из области здравствене заштите; 4. оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
Министарства унутрашњих послова; 5. оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 6. 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 програму одговарајуће високошколске установе
– за доказ о знању српског језика. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Наставник практичне наставе у
посебним условима у подручју рада
Трговина, угоститељство и туризам
са 70% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће образовање у
складу са чланом 141 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 9 тачка 8 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/95, 24/04, 10/09,
2/12, 11/16, 14/20 и 17/21) – стечено средње образовање и положен специјалистички, односно мајсторски
испит – кувар са положеним специјалистичким испитом,
складиштар или продавац са положеним специјалистичким испитом и петогодишње радно искуство у струци
стечено после специјалистичког, односно мајсторског
испита као и поседовање стручне дефектолошке оспособљености или стручне спреме дипломираног дефектолога; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења
о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал
или оверену фотокопију доказа о стеченој одгова-

рајућој оспособљености за рад са децом и ученицима
са сметњама у развоју и инвалидитетом односно оригинал или оверену фотокопију увререња о поседовању
стручне дефектолошке оспособљености или оверену
фотокопију дипломе односно уверења о поседовању
стручне спреме дипломираног дефектолога; 4. оригинал или оверену фотокопију потврде о петогодишњем
радном искуству у струци стеченом после специјалистичког, односно мајсторског испита; 5. оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
Министарства унутрашњих послова; 6. оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 7. оверену фотокопију дипломе или уверења
о завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде
којом се доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе
– за доказ о знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Наставник практичне наставе у
посебним условима у подручју рада
Трговина, угоститељство и туризам
са 70% радног времена

УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће образовање у
складу са чланом 141 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 9 тачка 8 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју (“Сл.
гласник РС – Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09,
2/12, 11/16, 14/20 и 17/21) – стечено средње образовање и положен специјалистички, односно мајсторски
испит – кувар са положеним специјалистичким испитом,
складиштар или продавац са положеним специјалистичким испитом и петогодишње радно искуство у струци
стечено после специјалистичког, односно мајсторског
испита као и поседовање стручне дефектолошке оспособљености или стручне спреме дипломираног дефектолога; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
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. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособљености за рад са децом и ученицима са сметњама
у развоју и инвалидитетом, односно оригинал или
оверену фотокопију увререња о поседовању стручне
дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију дипломе односно уверења о поседовању стручне
спреме дипломираног дефектолога; 4. оригинал или
оверену фотокопију потврде о петогодишњем радном
искуству у струци стеченом после специјалистичког,
односно мајсторског испита; 5. оригинал или оверену
фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 6. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; 7. оверену фотокопију дипломе или уверења о
завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде
којом се доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе
– за доказ о знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Наставник практичне наставе у
посебним условима у подручју рада
Текстилство и кожарство
са 20% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос: 1.
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140
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Наука и образовање
и чланом 141 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије):
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука уз претходно
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) које је стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 3) које је стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или лице које је стекло више образовање;
4) завршавањем одговарајућег средњег образовања
и полагањем специјалистичког, односно мајсторског
испита и које има петогодишње радно искуство у струци стечено после специјалистичког, односно мајсторског испита; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
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. Додатни услови: кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су
прописани чланом 7 тачка 8 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју (“Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14/20
и 17/21), односно да је: 1. дипломирани дефектолог;
2. олигофренолог са савладаним програмом методике
предмета у подручју рада текстилство и кожарство; 3.
дипломирани инжењер технологије текстила; 4. дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције;
5. инжењер технологије, смер производња обуће; 6.
инжењер технологије, смер галантерија и конфекција;
7. инжењер технологије текстила; 8. дипломирани
инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;
9. дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно
инжењерство или текстилни; 10. дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;
11. дипломирани инжењер за текстилно инжењерство
текстилно-машинске струке, односно дипломирани
инжењер за текстилно инжењерство – текстилно-машинска струка, дипломирани инжењер текстилно-машинске струке; 12. текстилни инжењер за одевну
технологију; 13. инжењер технологије за текстилну
конфекцију; 14. текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни; 15. текстилни инжењер, моделар конструктор;
16. инжењер технологије за производњу кожне галантерије; 17. инжењер технологије за обраду и прераду
коже и крзна, смер производња обуће; 18. инжењер за
индустрију обуће, одсек технолошки, смер обућарски;
19. инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки,
група производња обуће; 20. инжењер технологије,
смер галантерија и конфекција; 21. инжењер технологије за производњу кожне галантерије и конфекције;
22. инжењер технологије, смер производња кожне
галантерије; 23. инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња кожне галантерије
и конфекције; 24. инжењер за индустрију кожне галантерије; 25. инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња коже и крзна; 26. инжењер
технологије за производњу кожне конфекције; 27. лице
са стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни профил у подручју рада текстилство и кожарство. Наставници практичне наставе, поред стручне спреме предвиђене у тч.
2 - 26 ове тачке морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је
стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра
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2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе
о стеченом високом образовању првог степена. 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 о основама система образовања и
васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања
и васпитања којим се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања).
Када је образовање стечено у систему војног школства,
кандидат доставља и оверену фотокопију решења
министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу
стеченог образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања).
Када је образовање стечено у иностранству, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања). Кандидати достављају и: оригинал или оверену фотокопију
доказа о стеченој одговарајућој оспособљености за рад
са децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, односно оригинал или оверену фотокопију
уверења о поседовању стручне дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију дипломе односно
уверења о поседовању стручне спреме дипломираног
дефектолога, уколико није дипломирани дефектолог;
оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене
евиденције Министарства унутрашњих послова; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 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 програму одговарајуће високошколске установе – за доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду.

Наставник предметне наставе у
посебним условима у средњем
образовању и васпитању –
математика
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) које је стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије): студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука уз претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) које је
стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и 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. Додатни услови:
кандидат треба да испуњава услове у погледу степена
и врсте образовања који су прописани чланом 2 тачка 9. Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју (“Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 1/95,
24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21), односно да
је: 1. професор математике; 2. дипломирани математи-

чар; 3. дипломирани дефектолог са завршеном вишом
педагошком школом, група математика; 4. дипломирани дефектолог – олигофренолог са савладаним програмом методике наставе математике, 5. дипломирани
дефектолог са завршеном вишом педагошком школом
– група математика. Наставници, поред стручне спреме
предвиђене у тч. 1 и 2 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и оверену фотокопију дипломе или уверења
о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који
је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра
2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе
о стеченом високом образовању првог степена. 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 о основама система образовања и
васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања
и васпитања којим се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања).
Када је образовање стечено у систему војног школства,
кандидат доставља и оверену фотокопију решења
министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу
стеченог образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања).
Када је образовање стечено у иностранству, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања). Уколико у дипломи није наведен студијски програм студија
потребно је да кандидат достави оверену копију додатка дипломи или потврде факултета из које се види који
студијски програм је кандидат завршио. Кандидати достављају и: оригинал или оверену фотокопију доказа о
стеченој одговарајућој оспособљености за рад са децом
и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом
односно оригинал или оверену фотокопију уверења о
поседовању стручне дефектолошке оспособљености
или оверену фотокопију дипломе односно уверења о
поседовању стручне спреме дипломираног дефектолога-уколико није дипломирани дефектолог; 4. оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 5. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; 6. оригинал или оверену фотокопију доказа о савладаном програму методике наставе
математике – за лица са стеченим звањем дипломирани дефектолог-олигофренолог; 7. оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој или
високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе – за доказ о знању српског језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос на оглашено радно место, кандидати достављају
на адресу: Основна и средња школа „9. мај“ Зрењанин,
Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште
или лично у просторијама школе, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. У
пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе
контакт телефон и адресу за пријем поште. Пријаве које
не буду достављене поштом или лично у просторијама
школе неће бити разматране. За давање обавештења
о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за
правне, кадровске и административне послове – административни радник. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, у
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су изабрани у
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
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применом стандардизованих поступака. У року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не
дође на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе у року од 15 радних дана од дана сачињавања
листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници министарства надлежног за послове
просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

1. Наставник предметне наставе
у посебним условима у подручју
рада Машинство и обрада метала,
предмета Основе машинства са
20% радног времена, предмета
Технологија са 30% радног времена
и предмета Материјали и обрада
метала са 20% радног времена
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са чланом
140 и чланом 141 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања: 1) које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије):
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука уз претходно
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) које је стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 3) које је стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или лице које је стекло више образовање;
4) завршавањем одговарајућег средњег образовања
и полагањем специјалистичког, односно мајсторског
испита и које има петогодишње радно искуство у струци стечено после специјалистичког, односно мајсторског испита; 2. има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
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. Додатни услови: кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су
прописани чланом 5 тч. 2, 4, 5 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју (“Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14/20 и
17/21), односно да је:
За предмет Основе машинства: 1) дипломирани
инжењер машинства; 2) професор машинства; 3)
дипломирани инжењер за развој - машинска струка,
са стеченим одговарајућим средњим образовањем;
4) професор технике и машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем; 5) специјалиста
струковни инжењер машинства, који је стекао стручни
назив и задржао право на његово коришћење у складу
са прописима према којима је стекао тај стручни назив,
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који је претходно завршио струковне студије у области
машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем; 6) дипломирани дефектолог за методику
наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала; 7) дипломирани дефектолог, на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета:
Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања
са методиком електрометалске, текстилне, графичке и
услужне делатности. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тч. 1) -5) морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему
дипломираног дефектолога.
За предмет Материјали и обрада метала: 1) дипломирани инжењер технологије - група неорганско-технолошка; 2) дипломирани инжењер машинства; 3) професор
машинства; 4) дипломирани инжењер металургије; 5)
дипломирани инжењер за развој - машинска струка,
са стеченим одговарајућим средњим образовањем;
6) професор технике и машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем; 7) специјалиста
струковни инжењер машинства, који је стекао стручни
назив и задржао право на његово коришћење у складу
са прописима према којима је стекао тај стручни назив,
који је претходно завршио струковне студије у области
машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем; 8) дипломирани дефектолог за методику
наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала; 9) дипломирани дефектолог, на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета:
Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања
са методиком електрометалске, текстилне, графичке и
услужне делатности. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тч. 1) – 7) морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему
дипломираног дефектолога.
За предмет Технологија рада: 1) дипломирани инжењер
машинства; 2) инжењер машинства; 3) професор
машинства дипломирани дефектолог; 4) дипломирани
педагог општетехничког образовања; 5) дипломирани инжењер за развој - машинска струка, са стеченим
одговарајућим средњим образовањем; 6) професор технике и машинства, са стеченим одговарајућим средњим
образовањем; 7) специјалиста струковни инжењер
машинства, који је стекао стручни назив и задржао
право на његово коришћење у складу са прописима
према којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у области машинства,
са стеченим одговарајућим средњим образовањем; 8)
дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала; 9)
дипломирани дефектолог, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном
развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне
делатности. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тч. 1) - 7) морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.
Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан
да достави: 1. попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују
високо образовање од 10. септембра 2005. године,
доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању првог степена. 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
о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа
за обављање послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања). Када је образовање
стечено у систему војног школства, кандидат доставља
и оверену фотокопију решења министра надлежног за
послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача, односно

стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за
послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања). Уколико у дипломи
није наведен студијски програм студија потребно је
да кандидат достави оверену копију додатка дипломи
или потврде факултета из које се види који студијски
програм је кандидат завршио. 3. Оригинал или оверену фотокопију Уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења
о 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 програму одговарајуће високошколске установе
- за доказ о знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос
на оглашено радно место, кандидати достављају на
адресу: Основна и средња школа „9. мај” Зрењанин,
Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште
или лично у просторијама школе, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. У
пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе
контакт телефон и адресу за пријем поште. Пријаве које
не буду достављене поштом или лично у просторијама
школе неће бити разматране. За давање обавештења
о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за
правне, кадровске и административне послове, административни радник. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, у
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су изабрани у
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не
дође на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе у року од 15 радних дана од дана сачињавања
листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за послове
просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

2. Наставник практичне наставе у
посебним условима, у подручју рада
Машинство и обрада метала
са 20% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са чланом
140 и чланом 141 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања: 1) које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије):
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука уз претходно
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) које је стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 3) које је стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
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Наука и образовање
године или лице које је стекло више образовање; 4)
завршавањем одговарајућег средњег образовања и
полагањем специјалистичког, односно мајсторског
испита и које има петогодишње радно искуство у струци стечено после специјалистичког, односно мајсторског испита; 2. има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и 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. Додатни услови: кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су
прописани чланом 5 тачка 6 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју (“Сл. гласник РС – Просветни
гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14/20 и
17/21), односно да је: 1) дипломирани дефектолог –
олигофренолог са савладаним програмом методике
машинства и обраде метала; 2) дипломирани инжењер
машинства; 3) професор машинства; 4) инжењер
машинства; 5) дипломирани педагог општег образовања; 6) виши стручни радник металске струке; 7)
наставник практичне наставе металске струке; 8)
наставник општетехничког образовања; 9) лемилац,
бравар, лимар, аутолимар, ковач, пресер, заваривач и
ауто-механичар, са положеним специјалистичким испитом; 10) дипломирани инжењер за развој – машинска
струка; 11) струковни инжењер машинства; 12) професор технике и машинства; 13) специјалиста струковни
инжењер машинства, који је стекао стручни назив и
задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који је
претходно завршио струковне студије у области машинства. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у
тч. 2) -13) морају имати стечено и најмање средње
образовање за одговарајући образовни профил.
Наставници практичне наставе, поред предвиђене стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку
оспособљеност или стручну спрему дипломираног
дефектолога. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра 2005.
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. 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 о основама система образовања и васпитања,
кандидат доставља и оверену фотокопију решења
министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања). Када је
образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања). Када је
образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања). Уколико у
дипломи није наведен студијски програм студија
потребно је да кандидат достави оверену копију додатка дипломи или потврде факултета из које се види који
студијски програм је кандидат завршио. 3. Оригинал
или оверену фотокопију Уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној
спреми на српском језику или оверену фотокопију
потврде којом се доказује да је положио испит из српс-
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ког језика по програму одговарајуће високошколске
установе - за доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а
којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос на оглашено радно место, кандидати достављају
на адресу: Основна и средња школа „9. мај“ Зрењанин,
Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште
или лично у просторијама школе, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. У
пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе
контакт телефон и адресу за пријем поште. Пријаве
које не буду достављене поштом или лично у просторијама школе неће бити разматране. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске и административне послове,
административни радник. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико
кандидат не дође на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву
на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао
пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИВО ЛОЛА РИБАР”

Сутјеска, Бориса Кидрича 10

Стручни сарадник – психолог

са непуним радним временом од 20 сати
недељно
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и
95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне
услове прописане чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) има одговарајуће
образовање прописано чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и чланом 6 став 2
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2) има
психичку, физичку и 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 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 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. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1),
3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс,
а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са
званичне интернет странице, потребно је да кандидат
достави школи: кратку биографију и податке о свом

професионалном развоју (портфолио), оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања, степена и
врсте стручне спреме, прописаног чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања, у складу са чланом 3. став 1 тачка 9. Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи, уверење да није осуђиван, оригинал (не старији од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству РС (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са
холограмом; уколико диплома није издата на српском
језику – потврду да зна српски језик, а за лица која нису
стекла образовање на српском језику – доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе; доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија
након добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су
неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени
докази који се траже конкурсом, као ни пријаве оних
кандидата који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који се
прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”,
бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом траженим
документима и доказима о испуњавању услова доставити лично или препорученом пошиљком у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у листу Националне службе запошљавања „Послови”, на адресу: ОШ
„Иво Лола Рибар”, 23244 Сутјеска, Иво Лола Рибар 10,
са назнаком „За конкурс“. Контакт особа секретар школе, тел. 064/9553-010.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 77

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће високо образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
основне школе, за педагога и психолога, то јест високо
образовање које је стекло: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, 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. 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да има дозволу
за рад (лиценцу) 4. да има обуку и положен испит за
директора школе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року
до две године од дана ступања на дужност), 5. да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, 6. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има држављанство Републике Србије; 8. да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања,
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Наука и образовање
дужност директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем, за наставника те врсте школе, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да
приложи следећу документацију: 1. попуњен пријавни
формулар преузет са званичне интернет странице, 2.
доказ о одговарајућем образовању – оригинал или оверена фотокопија дипломе или оверен препис дипломе
траженог степена и врсте образовања; 3. дозволу за
рад (лиценцу), односно уверење о положеном стручном
испиту (оригинал или оверена фотокопија), 4. потврду
о радном искуству у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања
(оригинал или оверена фотокопија), 5. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (оригинал или оверена
фотокопија) –доставља изабрани кандидат пре закључења уговора, 6. уверење о држављанству Републике
Србије, оригинал или оверена фотокопија (не старије
од 6 месеци), 7. доказ да је стекао образовање на
српском језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе
(диплома издата на српском језику која се приложи као
доказ под тачком 1. сматра се доказом о знању српског
језика под тачком 6, кандидати који образовање нису
стекли на српском језику знање српског језика доказују
потврдом одговарајуће високошколске установе да су
положили испит из српског језика, оригинал или оверена фотокопија доказа), 8. доказ о савладаној обуци
и положеном испиту за директора установе, уколико
кандидат поседује (оригинал или оверена фотокопија),
9. извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6 месеци), 10. уверење
надлежног СУП-а којим кандидат доказује да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 закона и да није утврђено дискриминиторно понашање (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци), 11. уверење основног суда да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога за дела из члана 139
став 1 тачка 3 закона – уверење не сме бити старије
од дана објављивања конкурса (оригинал или оверена
фотокопија), 12. доказ о резултату стручно-педагошог
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, уколико се пријављује лице које је претходно обављало
дужност директора (оригинал или оверена фотокопија),
13. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду, уколико кандидат поседује (оригинал или оверена
фотокопија извештаја просветног саветника), 14. радну биографију. Напомена: документација која се доставља у виду фотокопија, мора бити оверена од стране
јавног бележника. О резултатима конкурса, кандидат
ће бити обавештен од стране школе након пријема
решења о именовању директора од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http://www.mpn.gov.rs), а одштампани пријавни
формулар заједно са пријавом на конкурс и потребном
документацијом достављају школи. Рок за подношење
пријава на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања
конкурса у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”. Пријаве на конкурс заједно
са потребном документацијом о испуњавању услова
конкурса доставити лично или слати, на адресу школе: Вожда Карађорђа 77, 23240 Сечањ, са назнаком „За
конкурс за избор директора школе”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У обзир
ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За
све додатне информације обратити се секретару школе,
лично или на телефон 023/3841-196.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи, у основној музичкој
школи предмета солфеђо

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 10% радног времена, место рада:
издвојено одељење у Меленцима, у
просторијама ОШ „Др Бошко Вребалов”,
Српских владара 63
ОСТАЛО: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни однос у школи може да буде примљено лице, под
условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; 3) није
осуђивано 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 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 (српски језик). Докази о испуњености услова
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се
пре закључења уговора о раду. Услови у погледу образовања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став
2 и 7. и члан 142 Закона). Наставник је лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог 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, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 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 2. став 1 тачка 25)
Правилника о степену и врсти образовања наставника
у основној музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20),
односно учесник конкурса треба да је: 1) дипломирани
музички педагог; 2) дипломирани музичар, усмерење
музички педагог; 3) професор солфеђа; 4) професор
солфеђа и музичке културе; 5) дипломирани музичар
- педагог; 6) мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички педагог. У складу са чланом 141
став 7. послове наставника, може да обавља лице које
је стекло средње, више или високо образовање на српском језику (на коме се остварује образовно-васпитни
рад), или је положило испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Обавезно
образовање наставника прописано чланом 142 став 1
Закона је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са 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 остварује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања
током читавог живота, у складу са прописима којима
се уређује високо образовање. Сматра се да наставник,
који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу има образовање из члана 142 став
1 Закона. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту:

Министарство), а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају достављају на адресу школе у року од 10 дана од дана
објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Потребна документација: 1. оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); 2. оригинал или оверена
фотокопија дипломе (уверења) о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на српском језику или
оригинал (или оверену фотокопију) потврде којом се
доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе – за доказ
о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 3. оригинал или оверена фотокопија
уверења Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139
став 1 тачка 3) Закона; 4. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; 5.
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Напомена у вези образовања стеченог у некој од република СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства и образовања
стеченог у иностранству: I Када је образовање стечено
у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године,
у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици
Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона, министар,
по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће
високошколске установе, решењем утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање послова
наставника. II Када је образовање стечено у систему
војног школства, испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. III Када
је образовање стечено у иностранству, испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, на основу акта о признавању
стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем
министар. Кандидати под I, II, III достављају оригинал
или оверену фотокопију одговарајућег решења министра. Сви докази морају бити достављени у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријавни формулар са
документацијом доставити на адресу: Музичка школа
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7, 23000
Зрењанин, са назнаком “За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или
на телефон 023/561-104. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају
услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања, који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања у Зрењанину применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико
кандидат не дође на психолошку процену способности
за рад са ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе у року од 15 радних дана од дана сачињавања
листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном
термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс
те ће комисија његову пријаву одбацити.

СРЕДЊА ШКОЛА
НОВИ БЕЧЕЈ

Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Наставник предметне наставе –
машинска група предмета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
предвиђене Законом о раду, као и посебне услове на
основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1 да има одговарајуће образовање,
2. да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело утврђена у чл.
139 став 1 тачка 3 Закона, 4 има држављанство Републике Србије, 5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат мора да
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања
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Наука и образовање
у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план
и програм за образовни профил техничар мехатронике. Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
европским системом преноса бодова. Уколико кандидат
нема наведено образовање, обавезан је да га стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има наведено
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина. Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар са
кратком биографијом, кандидат доставља и следећа
документа: 1) оригинал или оверену копију дипломе
(као доказ о одговарајућем образовању), 2) доказ да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3. Закона – уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од шест
месеци, 3) уверење о држављанству (оригинал или оверена копија), не старије од шест месеци, 4) извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
не старије од шест месеци, 5) доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (оригинал или оверена копија потврде издата
од стране високошколске установе); сматраће се да
кандидат има поменуто образовање и уколико достави
доказ да је у току студија положио испите из педагогије
и психологије (оверену фотокопију индекса) или доказ
да је положио стручни испит, односно испит за лиценцу (оригинал или оверену копију потврде о положеном
испиту). Уколико кандидат нема образовање из тачке
5) обавезан је да га стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. Доказ о знању српског
језика, као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику. Доказ о
испуњености услова из тачке 2 (психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима) кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у
складу са Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања у листу „Послови” на адресу: Средња школа Нови
Бечеј, Маршала Тита 5, 23272 Нови Бечеј, са назнаком
„За конкурс”. Све потребне информације можете добити
позивом на број телефона: 023/771-077.

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
предвиђене Законом о раду, као и посебне услове на
основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће образовање,
2. да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
139 став 1 тачка 3. Закона, 4. да има држављанство
Републике Србије, 5. да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат мора
да испуњава услове у погледу образовања у складу са
Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Средњој школи Нови Бечеј,
завршен четврти степен стручне спреме, електро или
машинске струке. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни
формулар са кратком биографијом, кандидат доставља
и следећа документа: 1) оригинал или оверену копију
дипломе (као доказ о одговарајућем образовању),
2) доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3.
Закона – уверење из казнене евиденције МУП-а, не
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старије од шест месеци, 3) уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија), не старије од шест
месеци, 4) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), не старије од шест месеци.
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 испуњености услова из тачке
2 (психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима) кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18). Пријаве
са потребном документацијом доставити у року од 8
дана од дана објављивања у листу „Послови“, на адресу: Средња школа Нови Бечеј, Маршала Тита 5, 23272
Нови Бечеј, са назнаком „За конкурс“. Све потребне
информације можете добити позивом на број телефона: 023/771-077.

ОСНОВНА ШКОЛА
“Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских владара 63

Наставник физике

са 80% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа кандидати треба да испуњавају и услове утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања и чланом 3. Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидат треба да: 1) има одговарајуће
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета или студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
европским системом преноса бодова; 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и 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 као језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. На основу Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи наставу из наставног предмета
физика може да изводи: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани
педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани педагог за физику и основе
технике, професор физике и математике, дипломирани
астрофизичар, дипломирани физичар за примењену
физику и информатику, професор физике и хемије за
основну школу, професор физике и основа технике за
основну школу, дипломирани физичар за примењену
физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар
за теоријску и експерименталну физику, дипломирани
педагог за физику и општетехничко образовање ОТО,
дипломирани астроном, смер астрофизика, професор
физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер,
дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер
професор физике, мастер професор физике и хемије,
мастер професор физике и информатике, дипломирани
физичар - мастер физике-метеорологије, дипломирани
физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани

физичар - мастер медицинске физике, дипломирани
професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор физике-информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер,
дипломирани физичар - примењена и компјутерска
физика - мастер, дипломирани физичар - примењена
физика и информатика - мастер, дипломирани физичар
- професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике
и хемије за основну школу - мастер; мастер професор
математике и физике; мастер професор информатике и
физике; дипломирани физичар - информатичар; мастер
професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике. Кандидат треба да приложи: 1)
попуњену пријаву на конкурс на пријавном формулару
који се преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2) кратку биографију са контакт подацима (телефон, адреса пребивалишта и адреса електронске поште); 3) оригинал или
оверену фотокопију уверења или дипломе о стеченом
високом образовању и стеченом одговарајућем звању у
складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи. 4)
оригинал или оверену фотокопија потврде високошколске установе о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање
30 бодова као и 6 бодова праксе у установи. Сматра
се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу испуњава наведени услов (доказује се оригиналом или овереном фотокопијом потврде о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту или потврдом вискокошколске установе о положеним испитима
из педагогије и психологије). Кандидат који није стекао наведено образовање, испуњава услове конкурса
уз обавезу да га стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу; 5) уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 6) извод из
матичне књиге рођених за кандидате који су променили име или презиме после издавања дипломе о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена
фотокопија); 7) уверење надлежне полицијске управе
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за 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 фотокопија); 8) уколико кандидат није стекао образовање
на српском језику, у обавези је да достави потврду да
је положио испит из српског језика са методиком, по
програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Копије докумената оверава јавни
бележник. Рок за подношење пријава је осам дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима и позвани на разговор. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Пријаве се достављају на адресу: Основна
школа “Др Бошко Вребалов”, Српских владара 63, 23270
Меленци, са назнаком “За конкурс”.

Наставник музичке културе
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа кандидати треба да испуњавају и услове
утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 3 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи. Кандидат треба да: 1) има одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета или студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
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студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
европским системом преноса бодова; 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 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 као језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. На основу
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи наставу из
предмета музичка култура може да изводи: академски музичар, дипломирани музичар - музички педагог,
дипломирани музички педагог, дипломирани музичар
- композитор, дипломирани композитор, дипломирани
музичар - диригент, дипломирани музичар - музиколог, дипломирани музиколог, дипломирани диригент,
дипломирани музичар - акордеониста, дипломирани музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло
певач, дипломирани професор солфеђа и музичке
културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани
музичар - пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани музичар - оргуљаш, дипломирани
музичар - харфиста, дипломирани музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани музичар - виолиста, дипломирани музичар - виолончелиста, дипломирани музичар - контрабасиста,
дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар - обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста,
дипломирани музичар - фаготиста, дипломирани музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани музичар - тромбониста, дипломирани музичар
- тубиста, професор црквене музике и појања, дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа
и музичке културе, дипломирани музичар - педагог,
дипломирани музичар - бајаниста, дипломирани музичар за медијску област, професор музичког васпитања,
дипломирани музичар - педагог, дипломирани флаутиста, дипломирани црквени музичар (педагог, појац
и диригент хора), професор музичке културе, мастер
теоретичар уметности (професионални статус: музички
педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални
статуси), мастер композитор, дипломирани трубач;
дипломирани клавириста; мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет); мастер уметник дигиталних медија са завршеним

основним академским студијама музичке уметности.
Кандидат треба да приложи: 1) попуњену пријаву на конкурс на пријавном формулару који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) кратку биографију са контакт подацима
(телефон, адреса пребивалишта и адреса електронске
поште); 3) оригинал или оверену фотокопију уверења
или дипломе о стеченом високом образовању и стеченом
одговарајућем звању у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи. 4) оригинал или оверену фотокопија
потврде високошколске установе о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова као и 6 бодова праксе
у установи. Сматра се да наставник, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу испуњава наведени услов (доказује се
оригиналом или овереном фотокопијом потврде о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту или
потврдом вискокошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије). Кандидат који није
стекао наведено образовање, испуњава услове конкурса уз обавезу да га стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу; 5) уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија); 6) извод из матичне
књиге рођених за кандидате који су променили име или
презиме после издавања дипломе о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија);
7) уверење надлежне полицијске управе да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за 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 фотокопија); 8) уколико кандидат није стекао
образовање на српском језику, у обавези је да достави
потврду да је положио испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Копије докумената оверава јавни бележник.
Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима и позвани на
разговор. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси само изабрани
кандидат, пре закључивања уговора о раду. Пријаве се
достављају на адресу: Основна школа “Др Бошко Вребалов”, Српских владара 63, 23270 Меленци, са назнаком
“За конкурс”.

Спремачица

на одређено време до повратка
одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа кандидати треба да испуњавају и услове
утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 26. Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи
“Др Бошко Вребалов” Меленци. Кандидат треба да:
1) има одговарајуће образовање – завршену основну
школу; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и 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 као језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да приложи: 1)
попуњену пријаву на конкурс на пријавном формулару
који се преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2) кратку биографију са контакт подацима (телефон, адреса пребивалишта и адреса електронске поште); 3) оверену
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи;
4) уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија); 5) извод из матичне књиге рођених за
кандидате који су променили име или презиме после
издавања исправе о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија); 6) уверење
надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за 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 фотокопија); 7) уколико
кандидат није стекао образовање на српском језику, у
обавези је да достави потврду образовне установе да
је положио испит из познавања српског језика. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати. Копије докумената оверава
јавни бележник. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима и позвани на разговор. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Пријаве се достављају на адресу:
Основна школа “Др Бошко Вребалов”, Српских владара
63, 23270 Меленци, са назнаком “За конкурс”.
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

а евиденцију Националне службе за запошљавање
(НСЗ) могу да се пријаве:
– незапослена лица која траже запослење
– запослени који траже промену запослења
– друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно
најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради,
која није засновала радни однос или на други начин остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и активно тражи
запослење.
Запосленим који тражи промену запослења сматра се особа која је у радном односу или је на други начин остварила право
на рад, али активно тражи промену запослења и води се на евиденцији лица која траже промену запослења.
Другим лицима која траже запослење сматрају се особе
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се 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 органа, у којој постоји податак о пребивалишту
• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).
Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (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 документацију 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 запошљавање обавља се лично, у организационим јединицама Националне
службе, према месту пребивалишта, односно месту рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.
Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и повећамо ваше могућности за запошљавање.
• Саветовање у процесу тражења посла
• Информисање о слободним радним местима:
– саветник за запошљавање
– самоуслужни систем
– публикација „Послови”
– огласна табла
– сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs
• Информисање путем интернета и у центрима за 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 самозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања особа 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, саветовање и посредовање у запошљавању.
За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301 (бесплатан позив)
www.nsz.gov.rs

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
Владике Николаја 1
тел. 011/2929-100, 2929-000 тел. 014/295-600
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ПОЗИВНИ
ЦЕНТАР

0800 300 301
Место сусрета
незапослених и послодаваца

www.nzs.gov.rs

Алберта Томе 2
Тодора Шпанца 1
тел. 021/488-5454, 021/488-5523 тел. 017/407-100
Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Војводе Радомира Путника 20 Крушевац
тел. 013/306-800
Балканска 33
тел. 037/412-501
Вршац
Феликса Милекера 21
Лесковац
тел. 013/802-400
Млинска 16
тел. 016/202-411
Сомбор
Апатински пут 1
Пожаревац
тел. 025/464-000
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
Смедерево
тел. 022/638-801
Др Миладина Милића 2
Суботица
тел. 026/633-900
Јована Микића 12
Ужице
тел. 024/644-600
Железничка 22
Крагујевац
тел. 031/590-600
Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Пријепоље
Санџачких бригада 11
Јагодина
тел. 033/719-011
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011
Чачак
Жупана Страцимира 35
Ниш
тел. 032/303-700
Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Шабац

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Прокупље

Лозница

Бор

Косовска Митровица

7. јула 29
тел. 030/453-100

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Зајечар

Гњилане

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090

