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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ

Београд, Устаничка 14

оглашава

JАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 

I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Прекршајни суд у Београду, Београд, 
Устаничка 14.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за безбедност и 
здравље на раду и руковођење 

техничком службом у звању 
саветник

Опис послова: Руководи и одговоран је 
за рад техничке службе суда; руководи, 
координира и одговоран је за рад доставне 
службе суда; обавља послове лица за без-
бедност и здравље на раду и послове пове-
реника Цивилне заштите; учествује у изра-
ди предлога интерних аката суда у вези 
са пословима које обавља и општих аката 
који се односе на безбедност и здравље на 
раду; учествује у припреми нацрта плана 
набавки и јавних набавки у делу трошкова 
одржавања зграде, набавке услуга, плани-
ра средства за набавку ППЗ опреме и лич-
них заштитних средстава, остале потребне 
опреме и сервисирања за потребе служ-
бе којом руководи; предлаже, дефинише 
потребе и подноси захтев за покретање 
набавки и јавних набавки, у оквиру послова 
које обавља; планира и предлаже програм 
текућег одржавања зграде суда и организује 
и контролише извођење радова текућег 
одржавања; припрема техничку докумен-
тацију, прибавља предмер и предрачун за 
извођење радова и прати квалитет и кван-
титет реализације; даје налоге и контроли-
ше рад спољних сарадника и намештеника 
на пословима текућег одржавања зграде и 
службених возила и опреме за рад службе 
којом руководи; оверава рачуне за изведене 
радове, набављене услуге и добра из дело-
круга рада своје службе и контролише уса-
глашеност са склопљеним уговорима; врши 
контролу утрошка материјала за рад служ-
бе којом руководи; предлаже набавку нових 
возила и даје предлоге за расход и продају 
возила; спроводи поступак процене ризика; 
стара се о безбедним и здравим условима 
рада и одговоран је за спровођење мера за 
безбедност и здравље на раду утврђених 
законом; присуствује инспекцијском надзо-
ру у области безбедности и здравља на раду 
и стара се да се наложене мере из правнос-
нажног решења инспектора изврше; прати и 
контролише да ли се запослени придржавају 
предвиђених мера за безбедност и здравље 
на раду и да ли користе лична заштит-
на средства; пријављује повреде на раду, 
прикупља потребну документацију и води 
евиденцију о поднетим пријавама; подно-
си захтеве за накнаду штете у вези са оси-
гурањем имовине и лица, прати извршења 
по захтевима и води евиденцију о истима; 
води евиденције у области безбeдности и 
здравља на раду код послодавца; спроводи  

превентивне мере заштите од пожара и 
организује обуку запослених, утврђује број 
и размештај противпожарних апарата и дру-
ге опреме и контролише њихову исправност, 
контролише спровођење утврђених и нало-
жених мера из заштите од пожара; обавља 
и друге послове по налогу председника суда 
и управитеља суда.

Услови: стечено високо образовање из 
научне области друштвено-хуманистич-
ких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука -на основним ака-
демским 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 на специја-
листичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и стручни испит за 
обављање послова безбедности и здравља 
на раду, најмање једна година радног иску-
ства у струци или најмање три године рад-
ног искуства у државним органима и потреб-
не компетенције за рад на овом радном 
месту. 

2. Радно место обрачунски радник 
зарада у звању референт

Опис послова: врши обрачун зарада, 
накнада зарада, накнада за време привре-
мене спречености за рад и других личних 
примања запослених у складу са важећим 
прописима и законима; обрађује и уноси у 
програм сва решења и одлуке за исплату 
зарада, административне забране; издаје 
потврде запосленима о висини прихода; 
врши сабирање картица зарада запослених 
тромесечно и годишње и стања упоређује 
са главном књигом у одговарајућим анали-
тичким контима; обрађује пореске пријаве 
и обрасце и доставља надлежним институ-
цијама; саставља тромесечни и годишњи 
преглед зарада и часова запослених и 
одређује број условних запослених, број 
запослених, просечне зараде запослених и 
условних запослених; саставља образац за 
пензијско и инвалидско осигурање по часо-
вима рада и зарада запослених за пословну 
годину; обавља и друге послове по налогу 
шефа рачуноводства и управитеља суда.

Услови: средња стручна спрема IV степен 
- економске струке, најмање две године 
радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит и потребне компетенције за 
рад на овом радном месту. 

III Место рада: Седиште Прекршајног суда 
у Београду, Београд, Устаничка 14.

IV Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи се 
из више обавезних фаза у којима се прове-
равају опште функционалне, посебне функ-
ционалне и понашајне компетенције и фазе 
у којој се спроводи интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних 
компетенција:
• организација и рад државних органа РС - 
провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару или увидом у доказ о познавању 
рада на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се 
писмено путем симулације.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност”, ако кандидат поседује важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару и жели 
да на основу њега буде ослобођен тести-
рања компетенције - дигитална писменост, 
неопходно је да уз пријавни образац (уред-
но и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у ори-
гиналу 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 ослобо-
ди тестовне провере. 

Провера сваке од општих функционалних 
компетенција не може трајати дуже од јед-
ног сата.
Кандидати који су освојили један бод у про-
вери одређене компетенције, искључују се 
из даљег изборног поступка.
Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционал-
них компетенција могу се наћи на интернет 
презентацији Прекршајног суда у Београду.
Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компе-
тенција, врши се провера посебних функ-
ционалних компетенција.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: 

Посебне функционалне компетенције које се 
проверавају за радно место за безбедност и 
здравље на раду и руковођење техничком 
службом су:
• Посебна функционална компетенција за 
радно место за безбедност и здравље на 
раду и руковођење техничком службом 
Познавање општег прописа из области без-
бедности и заштите на раду (провера ће 
се вршити писаним путем - тест и усменим 
путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција у 
области рада послови руковођења-способ-
ност анализе посла, планирања, расподеле 
послова, примене методе и техника плани-
рања, праћења, евалуације и извештавање 
(провера ће се вршити писаним путем - 
тест и усменим путем - разговор са канди-
датом)
• Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови-по-
знавање канцеларијског пословања (про-
вера ће се вршити писаним путем - тест и 
усменим путем - разговор са кандидатом) 

Посебне функционалне компетенције које 
се проверавају за радно место обрачунски 
радник зарада су:
• Посебна функционална компетенција 
за радно место обрачунски радник зара-
да Познавање прописа којима се уређују 
финансијско материјални послови (провера 
ће се вршити писаним путем - тест и усме-
ним путем - разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови-по-
знавање канцеларијског пословања (про-
вера ће се вршити писаним путем - тест и 
усменим путем - разговор са кандидатом) 
• Посебна функционална компетенција у 
области рада финансијско-материјални 
послови- познавање терминoлогија, стан-
дарда, метода и процедура из области 
буџетског рачуноводства и извештавања 
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(провера ће се вршити писаним путем - тест 
и усменим путем - разговор са кандидатом)

Након пријема извештаја о резултатима 
провере посебних функционалних компе-
тенција, 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 одржа-
вање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет) - провераваће 
се од стране дипломираног психолога путем 
упитника.

Након пријема извештаја о резултатима про-
вере понашајних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу 
понашајних компетенција, приступа се фази 
у којој се спроводи Интервју са комисијом.

4. Интервју са комисијом и вредно-
вање кандидата: Процена мотивације за 
рад на радном месту и прихватање вредно-
сти државних органа -провераваће се путем 
интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава:
Датум оглашавања: 16.11.2022. године.
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”. 
Последњи дан рока за подношење пријава 
је 24.11.2022. године.

VI Пријава на јавни конкурс врши се 
на Обрасцу пријаве који је доступан на 
интернет презентацији Прекршајног суда 
у Београду или у штампаној верзији у 
Кадровској служби суда у седишту суда у Бео-
граду, Устаничка бр.14, I спрат канцеларија  
број 145.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац 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 кан-
дидати 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 дипло-
ме 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 осуђи-
ван 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 вешти-
нама. 

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

Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку (“Службени гласник РС” 
бр. 18/16, 95/2018-аутентично тумачење), 
прописано је, између осталог, да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то нео-
пходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама. 

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 Београду ће прибави-
ти доказе о чињеницама о којима се води 
службена евиденција изузев уколико наве-
дене доказе кандидат сам достави, а у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву, 
која представља саставни део обрасца 
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 општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 
01. марта 2017. године у основним судови-
ма, односно општинским управама. 

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 дока-
за: кандидати који су успешно прошли прет-

ходне фазе изборног поступка, пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом позивају се да 
у року од 5 (пет) радних дана од дана прије-
ма обавештења доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају усло-
ве за запослење, писмено се обавешта-
вају да су искључени из даљег изборног  
поступка. 

Докази се достављају на адресу Прекршајни 
суд у Београду, Београд, Устаничка 14, са 
назнаком „Јавни конкурс за попуну изврши-
лачких радних места”.

IX Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на осно-
ву 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 Београду у Улици уста-
ничка број 14. Кандидати ће о датуму и вре-
мену бити обавештени на бројеве телефо-
на 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 контак-
те (бројеве телефона или електронске адре-
се), које наведу у својим пријавама.

X Општи услови за запослење: др жа-
вљанство Републике Србије; да је учесник 
конкурса пунолетан; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у држав-
ном 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 Лица задужена за давање оба-
вештења о конкурсу, у периоду од 10 
до 13 часова: шеф службе за кадров-
ске послове Душанка Миладиновић тел. 
011/6550-866 и секретар суда Романа Вуји-
чић тел. 011/6550-879.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријава на 
конкурс шаље се на адресу Прекршајни суд 
у Београду, Београд, Устаничка 14, са наз-
наком “Јавни конкурс за попуну извршилач-
ких радних места” или непосредно предаје 
пу седишту Прекршајног суда у Београду, 
Београд, Устаничка 14, Кадровска служба, I 
спрат, канцеларија број 145.

НАПОМЕНE:
- Овај конкурс се објављује на интернет 
презентацији и огласној табли Прекршај-
ног суда у Београду, на порталу Е-упра-
ве, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање и интернет презентације Службе 
за управљање кадровима.
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- Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одба-
чене решењем конкурсне комисије.
- Кандидати који су освојили један бод у 
провери одређене компетенције искључују 
се из даљег изборног поступка.
- Кандидати без положеног државног струч-
ног 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 поре-
кла или инвалидитета. Конкуренција се 
заснива на квалитету и отворена је за све 
који испуњавају прописане услове. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола. 
- 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. 

КРАЉЕВО

ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ УСЛУГА  
ГРАДА КРАЉЕВА 

Краљево, Зелена гора 37/а

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити имено-
ван: држављанин Републике Србије; висо-
ко образовање на студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису које 
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, 
и одговарајући академски, односно стручни 
назив утврђен у области: правних, економ-
ских, психолошких, педагошких, андрагош-
ких и социолошких наука, односно струч-
ни назив дипломирани социјални радник 
и има најмање пет година радног искуства 
у струци: да поседује организаторске спо-
собности; да није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак. Кандидат 
за директора Центра, уз прописану конкур-
сну документацију, подноси програм рада 
за мандатни период на који се врши избор. 
Изборни поступак спроводи Управни одбор 
Центра и након истека рока за подношење 
пријава разматра приспеле пријаве, сачиња-
ва листу кандидата који су испунили про-
писане услове и доставља је, заједно са 
својим мишљењем, надлежном органу једи-
нице локалне самоуправе. Уз пријаву кан-
дидат треба да поднесе доказе (оригинал 
или оверене копије) о испуњавању услова 
конкурса: кратка биографија кандидата; 
уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; диплома о завршеном 
факултету; програм рада за мандатни пери-
од на који се врши избор; доказ о органи-
заторским способостима - потврду или уве-
рење о обављању руководећих послова у 
трајању од најмање 3 године; доказ о рад-

ном искуству у струци од најмање 5 годи-
на; уверење или потврда да није осуђиван 
за кривична дела из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министар-
ства унутрашњих послова (не старије од 
шест месеци); уверење надлежног суда да 
се против њега не води кривични посту-
пак (оригинал или оверена фотокопија). 
Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања јавног конкурса Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. За све додатне информације 
лице за контакт је Марија Копитовић, (дипл. 
правник) на тел. број: 036/5150-572. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова слати 
на горе наведену адресу. Пријаве слати у 
затвореној коверти са назнаком “Конкурс за 
директора - не отварати”.

НОВИ ПАЗАР

ВИШИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
Нови Пазар

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња-
ва: Виши суд у Новом Пазару, Житни трг 16, 
Нови Пазар.

II Радно место које се попуњава:

Радно место уписничар

Опис послова: води помоћне књиге у складу 
са Судским пословником, здружује поднеске, 
предмете и остала писмена, разводи предме-
те и оставља клаузулу правноснажности на 
одлуке, води евиденцију примљених, реше-
них, нерешених предмета и евиденцију одлука 
које суд израђене у року припрема и износи 
председнику већа предмете у којима је зака-
зана расправа, странкама даје на увид списе 
и наплаћује таксу за издате фотокопије из 
списа предмета, даје усмена и писмена оба-
вештења о списима на основу података из 
уписника, прегледа рокове и предмете који 
се налазе у евиденцији и поступа по нредби 
судија, израђује статистички извештај, врши 
оверу уговора, преписа, рукописа и потписа, 
води књиге овере, даје обавештење стран-
кама, стара се о чувању предмета у архиви у 
складу са Судским пословником, води прописа-
не књиге архивираних предмета, води главну 
књигу архиве, води књигу издатих и примље-
них предмета из архиве, поступа по налозима 
за издавање предмета, обавља и друге посло-
ве по налогу председника суда и управитеља 
писарнице

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

Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из 
више фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, потом посебне функционал-
не и након тога понашајне компетенције. 
Након провере понашајних компетенција 
Комисија ће обавити интервју са кандидати-
ма. Вредновање сваке компетенције, као и 
вредновање интервјуа са комисијом исказује 

се бодовима, а укупан број бодова који се 
могу доделити кандидату је 60. Кандидати 
који освоје један бод у провери одређене 
компетенције не могу учествовати у провери 
следеће компетенције у истој или наредној 
фази и биће искључени из даљег изборног 
поступка. 

1. Провера општих функционалних 
компетенција: Кандидатима који учест-
вују у изборном поступку вршиће се најпре 
провера општих функционалних компетен-
ција и то:
- из области знања организација и рад 
државних органа Републике Србије,
- из области знања и вештина дигитална 
писменост, и
- из области знања и вештина пословна 
комуникација.

Опште функционалне компетенције коми-
сија ће проверавати редоследом како је 
наведено.

1. Компетенција организација и рад држав-
них органа Републике Србије провераваће 
се путем теста који ће се састојати од 20 
питања. Кандидати тест решавају заокружи-
вањем једног од више понуђених одговора. 
Тест ће саставити Комисија методом случај-
ног избора из базе питања (у бази питања 
налазе се и тачни одговори) која је објавље-
на на интернет презентацији Вишег суда у 
Новом Пазару (www.np.vi.sud.rs). Кандидати 
ће тест радити у папирној форми. Време за 
израду теста је један сат, а кандидати ће 
се непосредно усмено обавестити о резулта-
тима теста након истека времена за његово 
решавање. 
2. Компетенција дигитална писменост про-
вераваће се израдом практичног задатка 
на рачунару. Кандидатима ће се поставити 
задаци који су објављени на интернет пре-
зентацији Вишег суда у Новом Пазару. Вре-
ме за израду задатка је један сат. 
Уколико неко од кандидата поседује серти-
фикат односно уверење о познавању рада 
на рачунару, Комисија ће на основу прило-
женог доказа донети одлуку да ли ће исти 
бити прихваћен уместо тестовне провере.
3. Компетенција пословна комуникација 
провераваће се решавањем теста који ће 
се радити у папирној форми. Кандидати 
тест решавају заокруживањем једног од 
више понуђених одговора и решавањем 
постављених задатака који ће бити објавље-
ни на интернет презентацији Вишег суда у 
Новом Пазару. Време за израду задатка је 
45 минута. 

Након провере општих фукционалних ком-
петенција кандидатима који не буду искљу-
чени из даљег изборног поступка вршиће се 
провера посебних функционалних компетен-
ција.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: У изборном поступку кан-
дидатима ће се проверавати три посебне 
функционалне компетенције и то: 

- Из оквира посебних функцоналних компе-
тенција за радно место записничар провера-
ваће се познавање прописа: Судски послов-
ник и Закон о државним службеницима
Компетенција познавање Судског пословни-
ка и Закона о државним службеницима про-
вераваће се путем теста који ће се састоја-
ти од 15 питања. Кандидати тест решавају 
заокруживањем једног од више понуђених 
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одговора. Тест ће саставити Комисија мето-
дом случајног избора из базе питања која је 
објављена на интернет презентацији Вишег 
суда у Новом Пазару (www.np.vi.sud.rs). 
Кандидати ће тест радити у писаној форми. 
Време за израду теста је један сат. Максима-
лан број бодова на тесту је 15.

- Из оквира посебне фукнционалне ком-
петенције за област рада провераваће се: 
познавање канцеларијског пословања, посе-
довање знања и вештина за рад на послов-
ном софтверу за управљање предметима
Компетенција познавање канцеларијс-
ког пословања и компетенција поседо-
вање знања и вештина за рад на послов-
ном софтверу за управљање предметима 
провераваће се усменим путем, што под-
разумева разговор са кандидатом где 
кандидат у усменом облику даје предлог 
решења одређеног задатка који је типи-
чан за обављање послова на радном месту 
уписничар, где ће се вредновање вршити 
коришћењем следећих мерила: познавање 
поступка, метода и техника рада, прециз-
ност и тачност у навођењу података, сис-
тематичност и комплетност рада. Свим кан-
дидатима ће се поставити исти задатак, а 
време за припрему кандидата је 15 минута. 
Максималан број бодова на тесту је 5.

Максималан број бодова приликом прове-
ре посебних функционалних компетенција  
је 20.
Редослед провере: Провера посебних функ-
ционалних компетенција вршиће се горе 
наведеним редоследом, с тим да се писмена 
и усмена провера не могу обавити у истом 
дану. 

3. Провера понашајних компетенција: 
Након фазе провере посебних функционал-
них компетенција провераваће се понашајне 
компетенције: управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резул-
тата, орјентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних 
односа, и савесност, посвећеност и инте-
гритет. Провера понашајних компетенција 
обавиће се путем упитника, а испитавање 
обавиће дипломирани психолог. 

4. Интервју са комисијом и вредно-
вање: Након фазе провере понашајних 
компетенција спровешће се фаза интервјуа 
са кандидатима, који подразумева разговор 
чланова Комисије са кандидатом у циљу 
процене мотивације за рад на радном месту 
и прихватања вредности државних органа. 

III Општи услови: прописани чл. 45 
Закона о државним службеницима: да је 
учесник конкурса пунолетан држављанин 
Републике Србије; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из 
радног односа; да учесник конкурса није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

IV Докази који се прилажу уз пријаву: 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству Републике Србије; дипло-
ма или уверење којом се потврђује стручна 
спрема; исправе којима се доказује радно 
искуство у струци (потврде, решења, угово-
ри и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и 
у ком периоду је стечено радно искуство); 
уверење издато од стране суда да се против 

кандидата не води кривични поступак (не 
старије од шест месеци); уверење издато од 
стране надлежног органа (МУП-а) да канди-
дат није осуђиван (не старије од шест месе-
ци); потврду 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; уверење о положеном 
испиту за дактилографа IA или IB класе, за 
радно место записничара.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или 
фотокопији која је оверена од стране јавног 
бележника. 

НАПОМЕНА: Сходно чл. 64 Закона о држав-
ним службеницима за кандидата који први 
пут заснива радни однос у државном органу, 
обавезан је пробни рад у трајању од шест 
месеци. 

Положен државни стручни испит није услов 
нити предност за заснивање радног односа. 
Изабрани кандидат који нема положен 
државни стручни испит дужан је да исти 
положи у року од 6 месеци од дана пријема 
односно распоређивања. 

V Место рада: Место рада за сва радна 
места је јурисдикционо подручје Вишег суда 
у Новом Пазару. 

VI Јавни конкурс спровешће конкурсна 
комисија именованa одлуком председника 
Вишег суда у Новом Пазару. Тест и задаци 
којима се проверавају опште функционалне 
компетенције биће исти за све кандидате 
без обзира за које радно место су поднели 
пријаве. 

VII Рок за подношење пријава на кон-
курс: Јавни конкурс је оглашен на оглас-
ној табли Вишег суда у Новом Пазару, на 
интернет презентацији Вишег суда у Новом 
Пазару, на порталу е-управа, на интернет 
презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање, а рок 
за подношење пријава на јавни конкурс је 
8 дана од дана оглашавања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање и почиње да тече од наредног 
дана од дана оглашавања. 

Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Вишег суда у Новом Паза-
ру www.np.vi.sud.rs.

Приликом предаје пријаве на конкурс, 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве усноси се у обра-
зац 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.

Пријаве се подносе у затвореној коверти 
на адресу Вишег суд у Новом Пазару, 36300 
Нови Пазар, Житни трг 16, са назнаком „За 
јавни конкурс - попуњавање извршилачког 
радног места (навести радно место за које 
се подноси пријава)“, а могу се предати и 
на пријемном одељењу Вишег суда у Новом 
Пазару. На полеђини коверте навести име 
и презиме. 

VIII Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Адела 
Делић, административно технички секретар 
Вишег суда у Новом Пазару, контакт теле-
фон 020/313-266.

IX Трајање радног односа: За сва радна 
места радни однос заснива се на неодређе-
но време.

X Датум и место провере компентен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије 
су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају усло-
ве предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
изборни поступак ће се спровести у просто-
ријама Вишег суда у Новом Пазару. У избор-
ном поступку Комисија може да проверава 
само оне компетенције које су наведене у 
огласу о конкурсу и на начин који је наведен 
у огласу о конкурсу. Кандидати ће о дату-
му и времену провере, бити обавештени на 
контакте бројева телефона које су навели у 
пријави. Кандидати међу којим се спроводи 
изборни поступак обавештавају се о томе 
када почиње изборни поступак најмање 
три дана пре отпочињања изборног поступ-
ка. Кандидат који се не одазове позиву да 
учествује у провери једне компетенције оба-
вештава се да је искључен из даљег тока 
изборног поступка. 

НАПОМЕНЕ: 
Документа о чињеницима о којима се 
води службена евиденција су уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту, уверење о положеном 
правосудном испиту, уверење да кандидат 
није осуђиван, и уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак. 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 еви-
денција 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 чиње-
ницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама (члан 103 став 3).
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у 
Обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази биће 
одбачене, од стране конкурсне комисије.
Сви појмови који су у овом огласу изражени 
у граматичком мушком роду подразумевају 
род лица на које се односе.
Овај оглас објављује се на интернет пре-
зентацији Вишег суда у Новом Пазару, 
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(www.np.vi.sud.rs), огласној табли Вишег 
суда у Новом Пазару, на порталу е-управа 
и на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.
Образац пријаве на конкурс за сва радна 
места може се преузети на званичној интер-
нет презентацији Вишег суда у Новом Паза-
ру (www.np.vi.sud.rs).

ВИШИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
Нови Пазар

оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња-
ва: Виши суд у Новом Пазару, Житни трг 16, 
Нови Пазар.

II Радно место које се попуњава: 

Радно место записничар
2 извршиоца

Опис послова: по годишњем распореду 
послова обавља све дактилографске послове 
у предметима додељеним у рад судији код кога 
је распоређен, пише записнике, врши унос 
текстова по диктату и диктафонских записа, 
врши препис текстова и рукописа и израђује 
све врсте табела, у сарадњи са корисници-
ма услуга коригује унете податке, стара се о 
савременом обликовању текста, припрема и 
штампа завршне материјале и дистрибуира 
их корисницима услуга, стара се о чувању и 
преносу података, доступности материјала, 
исправности биротехничке опреме и рацио-
налном коришћењу канцеларијског и другог 
потрошног материјала, води уписник за еви-
денцију штампаних ствари и публикација, води 
евиденцију о свом раду, ради и друге посло-
ве по налогу председника суда, судије или  
секретара.

Услови: III или IV степен средње стручне 
спреме друштвеног, природног или технич-
ког смера, најмање две године радног иску-
ства у струци, положен испит за дактилографа 
IА или IБ класе и положен државни стручни 
испит и потребне компетенције за ово радно  
место.

Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из 
више фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, потом посебне функционал-
не и након тога понашајне компетенције. 
Након провере понашајних компетенција 
Комисија ће обавити интервју са кандидати-
ма. Вредновање сваке компетенције, као и 
вредновање интервјуа са комисијом исказује 
се бодовима, а укупан број бодова који се 
могу доделити кандидату је 60. Кандидати 
који освоје један бод у провери одређене 
компетенције не могу учествовати у провери 
следеће компетенције у истој или наредној 
фази и биће искључени из даљег изборног 
поступка. 

1. Провера општих функционалних 
компетенција: Кандидатима који учест-
вују у изборном поступку вршиће се најпре 
провера општих функционалних компетен-
ција и то:
- из области знања организација и рад 
државних органа Републике Србије,

- из области знања и вештина дигитална 
писменост, и
- из области знања и вештина пословна 
комуникација.

Опште функционалне компетенције Коми-
сија ће проверавати редоследом како је 
наведено.

1. Компетенција организација и рад држав-
них органа Републике Србије провераваће 
се путем теста који ће се састојати од 20 
питања. Кандидати тест решавају заокружи-
вањем једног од више понуђених одговора. 
Тест ће саставити Комисија методом случај-
ног избора из базе питања (у бази питања 
налазе се и тачни одговори) која је објавље-
на на интернет презентацији Вишег суда у 
Новом Пазару (www.np.vi.sud.rs). Кандидати 
ће тест радити у папирној форми. Време за 
израду теста је један сат, а кандидати ће 
се непосредно усмено обавестити о резулта-
тима теста након истека времена за његово 
решавање. 
2. Компетенција дигитална писменост про-
вераваће се израдом практичног задатка 
на рачунару. Кандидатима ће се поставити 
задаци који су објављени на интернет пре-
зентацији Вишег суда у Новом Пазару. Вре-
ме за израду задатка је један сат. 
Уколико неко од кандидата поседује серти-
фикат односно уверење о познавању рада 
на рачунару, Комисија ће на основу прило-
женог доказа донети одлуку да ли ће исти 
бити прихваћен уместо тестовне провере.
3. Компетенција пословна комуникација 
провераваће се решавањем теста који ће 
се радити у папирној форми. Кандидати 
тест решавају заокруживањем једног од 
више понуђених одговора и решавањем 
постављених задатака који ће бити објавље-
ни на интернет презентацији Вишег суда у 
Новом Пазару. Време за израду задатка је 
45 минута. 

Након провере општих фукционалних ком-
петенција кандидатима који не буду искљу-
чени из даљег изборног поступка вршиће се 
провера посебних функционалних компетен-
ција.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: У изборном поступку кан-
дидатима ће се проверавати три посебне 
функционалне компетенције и то:

- Из оквира посебних функцоналних компе-
тенција за радно место записничар провера-
ваће се познавање прописа: Судски послов-
ник и Закон о државним службеницима.
Компетенција познавање Судског пословни-
ка и Закона о државним службеницима про-
вераваће се путем теста који ће се састоја-
ти од 15 питања. Кандидати тест решавају 
заокруживањем једног од више понуђених 
одговора. Тест ће саставити Комисија мето-
дом случајног избора из базе питања која је 
објављена на интернет презентацији Вишег 
суда у Новом Пазару (www.np.vi.sud.rs). 
Кандидати ће тест радити у писаној форми. 
Време за израду теста је један сат. Максима-
лан број бодова на тесту је 15.

- Из оквира посебне фукнционалне ком-
петенције за област рада провераваће се: 
поседовање вештине куцања; поседовање 
знања и вештина припреме материјала и 
вођење записника.
Компетенција поседовање вештине куцања 
провераваће се практичним радом на рачу-

нару тако што ће члан Комисије гласно 
диктирати судску одлуку коју ће кандидати 
куцати на рачунару. Сви кандидати ће ради-
ти исту судску одлуку а време за проверу је 
10 минута. Компетенција поседовање знања 
и вештина припреме материјала и вођење 
записника провераваће се усменим путем, 
што подразумева разговор са кандидатом 
где кандидат у усменом облику даје пред-
лог решења одређеног задатка који је типи-
чан за обављање послова на радном месту 
запиничар, где ће се вредновање вршити 
коришћењем следећих мерила: система-
тичност, прецизност и тачност у навођењу 
података, структура рада, комплетност рада 
и прикладан речник и стил писања/изража-
вања. Свим кандидатима ће се поставити 
исти задатак, а време за припрему канди-
дата је 15 минута. Максималан број бодова 
на тесту је 5. 

Максималан број бодова приликом прове-
ре посебних функционалних компетенција  
је 20.

Редослед провере: Провера посебних функ-
ционалних компетенција вршиће се горе 
наведеним редоследом, с тим да се писмена 
и усмена провера не могу обавити у истом 
дану. 

3. Провера понашајних компетенција: 
Након фазе провере посебних функционал-
них компетенција провераваће се понашајне 
компетенције: управљање информацијама; 
управљање задацима и остваривање резул-
тата; орјентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних 
односа, и савесност, посвећеност и инте-
гритет. Провера понашајних компетенција 
обавиће се путем упитника, а испитавање 
обавиће дипломирани психолог. 

4. Интервју са комисијом и вредно-
вање: Након фазе провере понашајних 
компетенција спровешће се фаза интервјуа 
са кандидатима, који подразумева разговор 
чланова Комисије са кандидатом у циљу 
процене мотивације за рад на радном месту 
и прихватања вредности државних органа. 

III Општи услови: прописани чл. 45 Зако-
на о државним службеницима: да је учесник 
конкурса пунолетан држављанин Републике 
Србије; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног 
односа; да учесник конкурса није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.

IV Докази који се прилажу уз пријаву: 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству Републике Србије, дипло-
ма или уверење којом се потврђује стручна 
спрема, исправе којима се доказује радно 
искуство у струци (потврде, решења, угово-
ри и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и 
у ком периоду је стечено радно искуство), 
уверење издато од стране суда да се против 
кандидата не води кривични поступак (не 
старије од шест месеци), уверење издато од 
стране надлежног органа (МУП-а) да канди-
дат није осуђиван (не старије од шест месе-
ци), потврду 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, уверење о положеном 
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испиту за дактилографа IA или IБ класе, за 
радно место записничара.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или 
фотокопији која је оверена од стране јавног 
бележника. 

НАПОМЕНА: Сходно чл. 64 Закона о држав-
ним службеницима за кандидата који први 
пут заснива радни однос у државном органу, 
обавезан је пробни рад у трајању од шест 
месеци. 

Положен државни стручни испит није услов 
нити предност за заснивање радног односа. 
Изабрани кандидат који нема положен 
државни стручни испит дужан је да исти 
положи у року од 6 месеци од дана пријема 
односно распоређивања. 

V Место рада: Место рада за сва радна 
места је јурисдикционо подручје Вишег суда 
у Новом Пазару. 

VI Јавни конкурс спровешће конкурсна 
комисија именованa одлуком председника 
Вишег суда у Новом Пазару. Тест и задаци 
којима се проверавају опште функционалне 
компетенције биће исти за све кандидате 
без обзира за које радно место су поднели 
пријаве. 

VII Рок за подношење пријава на кон-
курс: Јавни конкурс је оглашен на оглас-
ној табли Вишег суда у Новом Пазару, на 
интернет презентацији Вишег суда у Новом 
Пазару, на порталу е-управа, на интернет 
презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање, а рок 
за подношење пријава на јавни конкурс је 
8 дана од дана оглашавања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање и почиње да тече од наредног 
дана од дана оглашавања. 

Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Вишег суда у Новом Паза-
ру www.np.vi.sud.rs.

Приликом предаје пријаве на конкурс, 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве усноси се у обра-
зац 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.

Пријаве се подносе у затвореној коверти 
на адресу Вишег суд у Новом Пазару, 36300 
Нови Пазар, Житни трг 16, са назнаком „За 
јавни конкурс - попуњавање извршилачког 
радног места (навести радно место за које 
се подноси пријава), а могу се предати и 
на пријемном одељењу Вишег суда у Новом 
Пазару. На полеђини коверте навести име 
и презиме. 

VIII Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Адела 
Делић, административно технички секретар 
Вишег суда у Новом Пазару, контакт теле-
фон 020/313-266.

IX Трајање радног односа: За сва радна 
места радни однос заснива се на неодређе-
но време.

X Датум и место провере компентен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије 
су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају усло-
ве предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
изборни поступак ће се спровести у просто-
ријама Вишег суда у Новом Пазару. У избор-
ном поступку Комисија може да проверава 
само оне компетенције које су наведене у 
огласу о конкурсу и на начин који је наведен 
у огласу о конкурсу. Кандидати ће о дату-
му и времену провере, бити обавештени на 
контакте бројева телефона које су навели у 
пријави. Кандидати међу којим се спроводи 
изборни поступак обавештавају се о томе 
када почиње изборни поступак најмање 
три дана пре отпочињања изборног поступ-
ка. Кандидат који се не одазове позиву да 
учествује у провери једне компетенције оба-
вештава се да је искључен из даљег тока 
изборног поступка. 

НАПОМЕНЕ: 
Документа о чињеницима о којима се 
води службена евиденција су уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту, уверење о положеном 
правосудном испиту, уверење да кандидат 
није осуђиван, и уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак. 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 еви-
денција 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 одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће те податке прибавити сама (члан 103 
став 3).
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у 
Обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција;
Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази биће 
одбачене, од стране конкурсне комисије.
Сви појмови који су у овом огласу изражени 
у граматичком мушком роду подразумевају 
род лица на које се односе.
Овај оглас објављује се на интернет пре-
зентацији Вишег суда у Новом Пазару, 
(www.np.vi.sud.rs), огласној табли Вишег 
суда у Новом Пазару, на порталу е-управа 
и на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.
Образац пријаве на конкурс за сва радна 
места може се преузети на званичној интер-
нет презентацији Вишег суда у Новом Паза-
ру (www.np.vi.sud.rs).

ПРОКУПЉЕ

ЈП ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 25

Радник на одржавању објеката, 
јавних површина, чистоће у кругу 

предузећа

УСЛОВИ: Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да није осуђиван на безусловну 
казну затвора у трајању од најмање шест 
месеци, да се против кандидата не води 
поступак за кривично дело. Стручне оспо-
собљености, знање и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање 
делокруга рада, вештина комуникације - 
усмено. 

ОСТАЛО: Докази који се прилажу: потпи-
сана пријава са биографијом и наводима о 
евентуалном досадашњем радном искуству; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал уве-
рења МУП-a о чињеници осуђиваности за 
кандидата и оригинал уверења надлежног 
суда да се против кандидата не води кри-
вични поступак. Сви докази прилажу се у 
оригиналу или овереној фотокопији код 
јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити и фотокопије докумената које су ове-
рене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Лице задужено за 
давање обавештења о конкурсу: Снежана 
Ђорђевић, тел. 062/8226-649. 

СУБОТИЦА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

24300 Бачка Топола, Главна 12

Директор
на период од четири године 
(може бити поново биран)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом, кандидат мора да испуња-
ва и следеће услове: да поседује стечено 
високе образовање на основним академ-
ским студијама - VII степен стручне спреме, 
приоритет смер туристички или из области 
друштвених наука; да има радно искуство 
од 4 година, од чега најмање 2 године на 
руководећим пословима; познавање јед-
ног страног језика и рада на рачунару (Ms 
Office, Интерент); да поседује организа-
ционе способности и вештине добре кому-
никације; да нема законских сметњи за 
његово именовање Стручна оспособљеност, 
знања и вештине кандидата за именовање  
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директора оцењује се увидом у податке из 
пријаве и доказе поднете уз пријаву на јав-
ном конкурсу, писаном и усменом провером, 
односно на други одговарајући начин сход-
но потребама рада Јавне службе, у складу 
са Законом о Јавним службама. 

ОСТАЛО: Неопходно је да кандидат подне-
се следећу документацију: извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверена копија); дипло-
му или уверење о стеченом образовању 
(оригинал или оверена копија); доказ о 
радном искуству (фотокопија радне књи-
жице); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривично дело и да се против њега не 
води кривични поступак; оверену фотоко-
пију личне карте; биографију (ЦВ). Рок за 
подношење пријаве кандидата је 10 (десет) 
дана и почиње да тече од дана објављи-
вања Јавног конкурса на порталу „Послови” 
Националне службе за запошљавање и на 
интернет страници Туристичке органиције 
општине Бачка Топола. Пријаве слати на 
следећу адресу: Туристичка организација 
општине Бачка Топола, Главна 12, 24300 
Бачка Топола у затвореној коверти са наз-
наком „За јавни конкурс за избор директо-
ра Туристичке организације општине Бачка 
Топола”. Неблаговремене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ВРШАЦ

ОСНОВНИ СУД У ВРШЦУ
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 41-43

Записничар у звању референт

Опис послова: обавља све дактилограф-
ске послове у предметима додељеним у 
рад судији код кога је распоређен, пише 
записнике на суђењима, позиве за рочишта, 
доставнице и повратнице и обавља све 
послове израде судских одлука по дикта-
ту судије, сачињава списак предмета за 
рочишта и истиче их на огласну таблу и 
улазна врата суднице, доставља извештај 
са суђења у судску управу уз евиденцију 
начина решавања предмета и ефективног 
присуства судија поротника на рочиштима, 
води рачуна о уредности списа, попуњава 
обрасце, решења о кажњавању сведока, 
наредбе за привођење, решење о исплати 
трошкова сведоцима, вештацима и судијама 
поротницима, попуњава статистичке листо-
ве и поступа по наредби судије, врши унос 
података у електронској форми у складу са 
АВП-ом, по потреби дежура са судијом ради 
увиђаја, разводи рочишта и друге податке 
у електронском уписнику, обавља и друге 
послове по налогу управитеља писарнице, 
судије или председника суда.

Услови: III или IV степен средње школске 
спреме друштвеног, природног или технич-
ког смера, најмање две године радног иску-
ства у струци, положен испит за дактилогра-
фа прве класе, положен државни стручни 
испит и потребне компетенције за рад на 
овом радном месту.

Уписничар у звању референт

Опис послова: води помоћне књиге у 
складу са Судским пословником, здружује 
поднеске, предмете и остала писмена, 
разводи предмете и ставља клаузулу пра-
воснажности на одлуке, води евиденцију 

примљених, решених, нерешених предме-
та и евиденцију одлука које су израђене у 
року, припрема и износи председнику већа 
предмете у којима је заказана расправа, 
странкама даје на увид списе и наплаћује 
таксу за издате фотокопије из списа пред-
мета, даје усмена и писмена обавештења о 
списима на основу података из уписника, 
прегледа рокове и предмете који се налазе 
у евиденцији и поступа по наредби судија, 
израђује статистичке извештаје, обавља и 
друге послове по налогу председика суда 
или шефа писарнице.

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

Фазе изборног поступка: Изборни посту-
пак спроводи се из више обавезних фаза у 
којима се проверавају опште функционалне 
компетенције, посебне функционалне ком-
петенције, понашајне компетенције и фаза 
у којој се спроводи интервју са Комисијом.

1. Провера општих функционалних ком
петенција (за сва радна места): Свим 
кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функ-
ционалне компетенције и то: 
- из области организација и рад државних 
органа Републике Србије;
- из области знања и вештина дигитална 
писменост;
- из области знања и вештина пословна 
комуникација.

Напомена: Опште функционалне компетен-
ције комисија ће проверавати редоследом 
како је наведено, а кандидат који освоји 
један бод у провери одређене компетенције 
искључиће се из даљег изборног поступка.
Компетенција Организација и рад држав-
них органа Републике Србије провераваће 
се путем теста који ће се састојати из 20 
питања. Кандидати тест решавају заокружи-
вањем једног од више понуђених одговора. 
Тест ће саставити комисија методом случај-
ног избора из базе питања која је објављена 
на интернет презентацији Основног суда у 
Вршцу (www.vs.os.sud.rs). Кандидати ће тест 
радити у папирној форми. Време за израду 
теста је 30 минута.

Компетенција дигитална писменост прове-
раваће се израдом практичног задатка на 
рачунару. Кандидатима ће се поставити 
задаци слични задацима који су објављени 
на интернет презентацији Основног суда у 
Вршцу. Време за израду задатка је 10 мину-
та. У погледу опште функционалне компе-
тенције “Дигитална писменост” (поседовање 
знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, 
обради текста и табела, табеларне калкула-
ције), ако кандидат поседује одговарајући 
сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о поседовању знања и вешти-
на из наведених области на траженом нивоу 
и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције „Дигитална писме-
ност”, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *рад 
на рачунару), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.
Компетенција пословна комуникација про-
вераваће се решавањем теста који ће се 

радити у папирној форми. Кандидати тест 
решавају заокруживањем једног од више 
понуђених одговора из постављених зада-
така који ће бити слични задацима објавље-
ним на интернет презентацији Основног 
суда у Вршцу. Време за израду задатка је 
20 минута.

Комисија ће саставити извештај о резулта-
тима провере општих функционалних ком-
петенција, а укупан број бодова који се 
могу доделити кандидату износи највише 9  
бодова.
Након провере општих фукционалних ком-
петенција кандидатима који не буду искљу-
чени из даљег изборног поступка вршиће се 
провера посебних функционалних компетен-
ција.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: 

За радно место записничар: 
- поседовање знања и вештина за област 
рада административни послови односно 
канцеларијско пословање и припрема мате-
ријала и вођење записника (провера ће се 
вршити усменим путем - разговор са канди-
датом) 
- поседовање знања и вештина за област 
дактилобиро (положен испит за дактилогра-
фа 1А или 1Б класе - доказује се уверењем, 
сертификатом који се подноси уз пријаву) 
- за област релевантни прописи познавање 
прописа из делокруга радног места - Закон 
о државним службеницима, Судски послов-
ник, познавање подзаконских аката, интер-
них процедура и других аката органа реле-
вантних за обављање послова радног места 
записничар (провера ће се вршити писме-
ним путем - тест). 

За радно место уписничар: 
- поседовање знања и вештина за област 
рада административни послови односно 
канцеларијско пословање (провера ће се 
вршити усменим путем - разговор са канди-
датом) 
- поседовање знања и вештина за рад на 
софтверу за управљање предметима АВП, 
провера ће се вршити усменим путем (раз-
говор са кандидатом) 
- за област релевантни прописи познавање 
прописа из делокруга радног места - Закон 
о државним службеницима, Судски послов-
ник, познавање подзаконских аката, интер-
них процедура и других аката органа реле-
вантних за обављање послова радног места 
записничар (провера ће се вршити писме-
ним путем - тест). 

Писани тест се састоји од 15 питања са 
више понуђених одговора. Кандидати тест 
решавају заокруживањем једног од више 
понуђених одговора. Свако брисање или 
исправка датог одговора сматра се као нета-
чан одговор. Ако се кандидат на тесту слу-
жи недозвољеним средствима (коришћење 
уцбеника, бележака, мобилних телефона, 
преписивање и друго) комисија ће удаљити 
кандидата са теста и у том случају се сматра 
да кандидат није положио тест Тест ће сас-
тавити комисија методом случајног избора 
из базе питања која је објављена на интер-
нет презентацији Основног суда у Вршцу. 
Кандидати ће тест радити у папирној фор-
ми. Време за израду теста је 30 минута. Мак-
сималан број бодова на тесту је 15.
Разговор са кандидатом захтева да се у усме-
ном облику да предлог решења одређеног 
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задатка који је типичан за обављање посло-
ва радног места записничар односно упис-
ничар. Време разговора је 30 минута.

3. Провера понашајних компетенција 
(за сва радна места): Након фазе провере 
посебних функционалних компетенција про-
вераваће се понашајне компетенције: упра-
вљање информацијама, управљање задаци-
ма и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржа-
вање професионалних односа, и савесност, 
посвећеност и интегритет.

Напомена: Провера понашајних компетен-
ција вршиће се од стране дипломираног 
психолога и подразумева психолошку про-
цену способности, особина личности и моти-
вација за конкретно радно место.

4. Интервју са Комисијом и вредно-
вање кандидата (за сва радна места): 
Након фазе провере понашајних компетен-
ција спровешће се фаза интервјуа са канди-
датима, који подразумева разговор члано-
ва комисије са кандидатом у циљу процене 
мотивације за рад на радном месту и при-
хватања вредности државних органа. Мак-
сималан број бодова који кандидат може 
добити је 6.

Место рада: Вршац, Жарка Зрењанина бр. 
41-43.

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

Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник кон-
курса пунолетан; да има прописану струч-
ну спрему и да испуњава услове одређене 
законом и Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних мес-
та; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа; 
да учесник конкурса није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци (члан 
45 став 1 Закона о државним службени- 
цима).

Пријава на јавни конкурс: 
- Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет страни-
ци Основног суда у Вршцу www.vs.os.sud.rs 
- Образац пријаве мора бити својеручно 
потписан;
- Образац пријаве на конкурс садржи: 
податке о конкурсу, личне податке, адресу 
становања, телефон, електронску адресу, 
образовање, стручне и друге испите подно-
сиоца пријаве који су услов за заснивање 
радног односа, податак о знању рада на 
рачунару, податак о знању страног језика, 
додатне едукације, радно искуство, посебне 
услове, добровољно дату изјаву о припадно-
сти националној мањини, посебне изјаве од 
значаја за учешће у конкурсним поступцима 
у државним органима;
- Пријава на јавни конкурс може се подне-
ти путем поште или непосредно на адресу: 
Основни суд у Вршцу, ул.Жарка Зрењанина 
бр. 41-43, Вршац;
- Приликом пријема пријаве на јавни кон-
курс, пријава добија шифру под којом под-
носилац пријаве учествује на јавном конкур-
су. Подносилац пријаве биће обавештен о 
додељеној шифри у року од 3 дана од дана 
пријема пријаве на начин који је у пријави 
назначио за доставу обавештења.

Адреса на коју се подноси пријава на 
јавни конкурс: Основни суд у Вршцу, ул.
Жарка Зрењанина бр. 41-43, Вршац, са наз-
наком „За јавни конкурс”.

Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: 
- уверење о држављанству Републике 
Србије;
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома или уверење којом се потврђује 
стручна спрема;
- уверење о положеном државном стручном 
испиту;
- уверење издато од стране суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак 
(не старије од шест месеци);
- уверење издато од стране надлежног орга-
на (МУП-а) да кандидат није осуђиван (не 
старије од шест месеци);
- потврду да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде радне дужности из рад-
ног односа издате од стране државног орга-
на у коме је учесник јавног конкурса био у 
радном односу;
- доказ о радном искуству (потврде, 
решења, уговори и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство) 
- Образац 1 или 1а - изјава у којој се учес-
ник конкурса опредељује да ли ће сам 
доставити податке о чињеницама о који-
ма се води службена свиденција или ће то 
орган учинити уместо њих. 

Одредбама чл. 9 и чл. 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник 
Републике Србије” бр. 18/2016) прописа-
но је, између осталог, да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно 
за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће те податке прибавити сама. 
Документ о чињеницама о 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. Потреб-
но је да кандидат попуни изјаву (Образац 
1 или 1а) којом се опредељује за једну од 
две могућности, да орган прибави податке 
о којима се води службена евиденција или 
да ће то кандидат учинити сам. Обрасци 
1 и 1а могу се преузети на интернет пре-
зентацији Основног суда у Вршцу у оквиру 
обавештења о конкурсу. Попуњену изјаву је 
неопходно доставити уз претходно наведене 
доказе.
Сви докази се прилажу у оригиналу или 
фотокопији која је оверена од стране јавног 
бележника.

Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом позивају се да у року од 
5 (пет) радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку. Кандида-
ти који не доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно 
који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запос-
лење, писмено се обавештавају да су искљу-

чени из даљег изборног поступка. Докази се 
достављају на адресу Основног суда у Врш-
цу, Жарка Зрењанина 41-43.

Рок за подношење пријаве на јав-
ни конкурс: Осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања у пери-
одичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање „Послови”.

Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступ-
ку: Са учесницима конкурса чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу на осно-
ву података наведених у обрасцу пријаве 
на конкурс, спровешће се изборни посту-
пак, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на контакте (адресе, бројеве теле-
фона или е-маил адресе) које су навели у  
пријави.

Провера свих компетенција обавиће се у 
просторијама Основног суда у Вршцу, Жар-
ка Зрењанина 41-43.
Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају 
се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контак-
те (бројеве телефона или e-mail адресе) које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

Изборни поступак: Списак кандидата који 
испуњавају услове за запослење на радном 
месту и међу којима се спроводи изборни 
поступак, објављује се на интернет пре-
зентацији суда према шифрама њихове  
пријаве.

Кандидате који успешно заврше писмену 
проверу општих функционалних компетен-
ција конкурсна комисија ће обавестити о 
времену и месту провере посебних функцио-
налних компетенција, а потом и о времену 
и месту провере понашајних компетенција 
и на крају обавити интервју са кандида- 
тима.

Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Мирјана 
Секулић, административно-технички секре-
тар, контакт телефон: 013/831-343, лок.103.

Напомена: 
Сви докази се прилажу на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени 
од стране овлашћеног тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, 
а која је стечена у иностранству, мора бити 
нострификована.
Неблаговреме, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене 
закључком Конкурсне комисије.
Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном 
раду од шест месеци.
Обавештавају се учесници јавног конкурса 
да ће се документација враћати искључиво 
на писани захтев учесника.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао руководилац Основног суда 
у Вршцу. 
Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији Основног суда у Вршцу www.
вс.ос.суд.рс, на порталу е-управе, на оглас-
ној табли, интернет презентацији и перио-
дичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање - „Послови”. 
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Администрација и управа

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.
Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих и посебних 
функционалних компетенција могу се наћи 
на сајту Основног суда у Вршцу www.vs.os.
sud.rs.

ЗРЕЊАНИН

ВИШИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ
23000 Зрењанин, Кеј 2. октобра 1

тел. 023/564-712 лок. 101

Судијски помоћник  
у звању виши судијски сарадник  

 самостални саветник

Услови: Општи услови: држављанство 
Републике Србије, да је учесник конкурса 
пунолетан, да учеснику раније није престао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде радне дужности и радног односа, 
да учесник конкурса има општу здравстве-
ну способност за рад, да учесник конкурса 
није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци. Посебни услови: завршен 
правни факултет односно стечено висо-
ко 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 основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен правосудни испит, 
најмање две године радног искуства у стру-
ци након положеног правосудног испита и 
потребне компетенције за рад за ово радно 
место. 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: помаже судији у раду и 
реферисању, проучава правна питања у 
вези са радом судија у појединим пред-
метима, израђује нацрте судских одлука и 
припрема правне ставове за публиковање, 
узима на записник тужбе, предлоге и друге 
поднеске и изјаве странака, врши самостал-
но или под надзором и по упутствима судије 
друге стручне послове и друге послове по 
налогу председника суда. 

Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза у којима се прове-
равају опште функционалне компетенције, 
посебне функционалне компетенције, пона-
шајне комптенције и фазе у којој се спрово-
ди интервју са комисијом. 

Провера општих функционалних ком-
петенција: 
- организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писа-
ним путем - тест);
- дигитална писменост (провера ће се врши-
ти решавањем задатка практичним радом на 
рачунару или увидом у доказ о познавању 
рада на рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се 
вршити писаним путем - тест).

Напомена: у погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-

ност” (поседовање знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интенета, обради текста и табе-
ла, табеларне калкулације), 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 образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу рад на рачунару), достави 
и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Провера сваке од општих функ-
ционалних компетенција не може траја-
ти дуже од једног сата. Кандидати који су 
освојили један бод у провери одређене ком-
петенције, искључују се из даљег изборног 
поступка. Након пријема извештаја о резул-
татима провере општих функционалних ком-
петенција врши се провера посебних функ-
ционалних компетенција. 

Провера посебних функционалних 
компетенције за одређено радно 
место: 
- поседовање знања и вештина за израду 
нацрта судских одлука и других аката (про-
вера ће се вршити писаним путем - тест) 
- поседовање знања и вештина за израду 
нацрта сентенци о заузетим правним ставо-
вима (провера ће се вршити писаним путем 
- тест) 
- поседовање вештина презентације, 
вештина управљања поступком и вештина 
извештавања у предметима - провераваће 
се усменим путем (разговор са кандидатом). 

Време за израду писаног задатка не може 
бити дуже од једног сата. Време за припре-
му усменог задатка не може бити дуже од 
тридесет минута. 

Провера понашајних компетенција и 
то: управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријен-
тација ка учењу и променама, те изградња и 
одржавање професионалних односа. 
Проверу понашајних компетенција ће упит-
ником вршити дипломирани психолог. 
Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата: 
Процена мотивације за рад на радном месту 
судијског помоћника и прихватање вредно-
сти државних органа - провераваће се путем 
интервјуа са комисијом (усмено). 

Докази који се прилажу уз пријаву: 
уз пријаву на конкурс учесник је дужан да 
достави следеће доказе: 1. биографија, 2. 
оригинал или оверена копија уверења о 
држављанству Републике Србије, 3. ориги-
нал или оверена копија извода из матичне 
књиге рођених, 4. оригинал или оверена 
копија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема, 5. оригинал или оверена копија 
доказа о положеном правосудном испиту, 
6. оригинал или оверена копија потврде да 
учеснику раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде радне 
дужности из радног односа издате од стра-
не државног органа у коме је учесник кон-
курса био у радном односу, 7. оригинал или 
оверена копија лекарског уверења о општој 
здравственој способности за рад (не старије 
од шест месеци), 8. уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци издато од 
стране Министарства унутрашњих послова 
РС (не старије од шест месеци), 9. ориги-

нал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се може утврдити на 
којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство у струци) и 10. други докази о стеченим 
знањима и вештинама. 

Документ о чињеницама о којима се 
води службена евиденција је: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о положеном пра-
восудном испиту и уверење да кандидат 
није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци. Сви докази прилажу се 
у оригиналу или копији која је оверена код 
јавног бележника. Сви докази прилажу се 
на српском језику, односно уколико су на 
страном језику морају бити преведени на 
српски језик од стране овлашћеног судског 
тумача. 

Место и време провере компетен-
ција кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије пријаве су благовре-
мене, допуштене, разумљиве и потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огла-
сом о јавном конкурсу, на основу података 
наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
конкурсна комисија ће спровести избор-
ни поступак, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на начин који су наве-
ли у својим пријавама. Изборни поступак 
ће започети по истеку рока за подношење 
пријава. Провера општих функционалних 
компетенција, провера посебних фунцио-
налних компетенција, провера понашајних 
комптенција, као и интервју са комисијом 
обавиће се у просторијама Вишег суда у 
Зрењанину, Кеј 2. октобра број 1. 

Рок у коме се подносе пријаве за јав-
ни конкурс: Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања огласа у издању огласа Националне 
службе за запошљавање „Послови”. 

Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Бранислава Голијанин, 
секретар суда, тел. 023/564-712, лок. 101. 

Адреса на коју се подносе пријаве: 
Пријава на конкурс подноси се Вишем суду 
у Зрењанину, Кеј 2. октобра број 1, са наз-
наком „За јавни конкурс - не отварати”. 

НАПОМЕНЕ: 
- Пријава на конкурс врши се на обрасцу 
који је саставни део овог огласа и може се 
преузети са интернет странице Вишег суда 
у Зрењанину. 
- Приликом предаје, пријава добија шифру 
под којом лице учествује у даљем изборном 
поступку. Подносиоци пријаве се обавешта-
вају о додељеној шифри у року од 3 (три) 
дана од пријема пријаве. 
- У изборном поступку Комисија може да 
проверава само оне компетенције које су 
наведене у огласу о конкурсу и на начин 
који је наведен у конкурсу. Кандидати ће о 
датуму и времену провере бити обавештени 
на начин који определе у обрасцу пријаве. 
Кандидати међу којима се спроводи изборни 
поступак обавештавају се о томе да почиње 
изборни поступак најамање три дана пре 
отпочињања изборног поступка. Кандидат 
који се не одазове позиву да учествује у 
провери једне компетенције обавештава 
се да је искључен из даљег тока изборног 
поступка. 
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- Потребно је да кандидат на обрасцу прија-
ве, у делу „изјава”, определи начин на који 
ће се прибавити његови подаци из службе-
них евиденција. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, коми-
сија ће одбацити. 
Обавештавају се учесници конкурса да ће се 
документација враћати искључиво на писа-
ни захтев учесника. 
Виши суд у Зрењанину не врши дискримина-
цију на основу расе, боје коже, пола, вере, 
националности, етничког порекла или инва-
лидитета. Конкуренција се заснива на ква-
литету и отворена је за све који испуњавају 
прописане услове. 
Сви изрази, појмови, придеви и глаголи у 
овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискрими-
нације и на особе женског пола. 
Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији и огласној табли Вишег суда у Зрења-
нину и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. 

SCHNEIDER AUTO CENTAR DOO
Београд, Булевар Патријарха Димитрија 1а

тел. 062/336-999

Дипломирани правник
на техничком прегледу,  
пробни рад од 2 месеца

УСЛОВИ: Радно искуство на истим посло-
вима потковано знањем; добре организа-
ционе способности и тимски дух; послов-
на кореспонденција; возачка дозвола Б 
категорије; рад на рачунару основни ниво. 
Познавање енглеског језика средњи ниво. 
Заинтересовани кандидати се могу јавити 
на телефон 062/3369-999. Пријаве слати на 
имејл: office@schneiderautocentar.rs. Директ-
но јављање на адресу послодавца Булевар 
Патријарха Димитрија 1а.

“ЦЕРПРОМЕТ”
11000 Београд, Капетан Мишина 30

e-mail: zorica@centropromet.com

Продавац у винотеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: Основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); 
енглески језик - почетни ниво. Слање прија-
ве за посао мејлом. Лице за контакт Зорица 
Нинковић Гајић. Рок за пријаву 31.12.2022. 
год.

“САВА ОСИГУРАЊЕ” АД
11000 Београд, Булевар Војводе Мишића 51

тел. 064/1601-719
e-mail: aleksandar. bozic@sava-osiguranje.rs

Сарадник за опште послове
на одређено време

УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спре-
ме; основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook); возачка доз-
вола Б категорије. Трајање конкурса до 
2411.2022. године. Пријаве се подносе на 
горе наведену имејл адресу. 

GLOBAL PROTECT SERVICE DOO
Београд, Беранска 2в

тел. 065/3322-279

Радник обезбеђења
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме; рад-
но искуство 3 месеца; лиценца за вршење 
основних послова службеника обезбеђења са 
оружјем / без оружја. Пробни рад 1 месец. 
Рад у сменама. Слање пријаве за посао на 
имејл: office@globalprotect.rs Јављање канди-
дата на контакт телефон 065/3322-279. 

РАЈ - ТРАНС ДОО КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац

e-mail: knjigovodstvo@rajtrans. rs

Возач Ц категорије

Опис посла: врши превоз робе полутерет-
ним или теретним возилима и остале актив-
ности у зависности од потребе посла.

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без 
обзира на занимање; радно искуство није 
неопходно; возачка дозвола Ц категорије. 

Вулканизер
2 извршиоца

Опис посла: скидање и постављање пнеума-
тика, балансирање, контролисање притиска 
у пнеуматицима.

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без 
обзира на занимање; радно искуство није 
неопходно; возачка дозвола Б категорије. 

ОСТАЛО: кандидати своју радну биографију 
треба да доставе на имејл: knjigovodstvo@
rajtrans. rs, најкасније до 03.12.2022.

NAXI TAXI
Београд, Борска 7
тел. 011/356-5057

e-mail: beonaxis@yahoo.com

Оператер у кол центру
радно време 36 сати недељно

5 извршилаца

УСЛОВИ: основно познавање рада на рачу-
нару; средњи ниво познавања енглеског 
језика; радно искуство је небитно.

МАРК МД ДОО УЖИЦЕ
Бела Земља бб.

тел. 064/8073-404
e-mail: računovodstvo@zlatiborskanoc.rs

Рецепционер
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV-VI ССС, хотелијерски техничар, 
занимања туристичке, хотелијерске струке, 
знање енглеског језика, рад на рачунару. 
Оглас траје 10 дана од дана оглашавања.

SET UP SYSTEMS DOO
Крагујевац, Зоре Радуловић 27

тел. 063/633-396

Монтер – инсталатер
место рада у Ужицу

2 извршиоца

Опис посла: Инсталирање опреме за каблов-
ску ТВ и рад на мрежи.

УСЛОВИ: III- IV ССС, познавање рада на 
рачунару, возачка дозвола Б категорије. 
Оглас је отворен до 31.12.2022. године.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН
„PRESTIGE“

31000 Ужице, Петра Ћеловића 13
тел. 065/3525-705

Помоћник фризера
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III-IV ССС, без обзира на обра-
зовни профил. Јављање кандидата на кон-
такт телефон: 065/3525-705, контакт особа 
Милена Јањић.

ДОМ ЗДРАВЉА ШТРПЦЕ
38236 Штрпце, Цара Лазара бб.

Дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене 

послове
пробни рад од 6 месеци

Опис послова: припрема податке и пру-
жа подршку у изради финансијских пла-
нова; израђује процедуре за финансијско 
управљање и контролу (ФУК); прати 
стање, спроводи стручне анализе, испитује 
информације и анализира акте и припре-
ма извештаје о финансијским и рачуновод-
ственим питања из области делокруга рада; 
прикупља и обрађује податке за израду 
извештаја, финансијских прегледа и ана-
лиза; припрема податке за израду општих 
и појединачних аката; припрема и врши 
обраду документације за плаћање по разли-
читим основама; врши плаћање по основу 
документације, прати преузимање обавеза 
за реализацију расхода; израђује планове 
и програме развоја и анализе из делокруга 
свога рада; припрема извештаје из области 
рада; прати усклађивање плана рада и 
финансијских планова; учествује у припре-
ми и изради финансијских извештаја (перио-
дичних и годишњих) и годишњег извештаја 
о пословању (завршног рачуна); врши рачу-
новодствене послове из области рада; при-
према и обрађује документацију за евиден-
тирање насталих пословних промена; прати 
вођење и води помоћне књиге и помоћне 
евиденције и усаглашава помоћне књиге 
са главном књигом; усклађује стања имо-
вине и обавеза у књиговодственој евиден-
цији са стварним стањем; прати усаглаша-
вање потраживања и обавезе; прати чување 
и архивирање финансијских извештаја, 
дневника и главне књиге. Обавља и друге 
послове у складу са својом стручном спре-
мом по налогу директора и непосредног  
руководиоца.

УСЛОВИ: високо образовање из области 
економских наука: а) на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 
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четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; здравствена способност утврђена 
од стране надлежног здравственог органа 
у складу са законом. Заинтересовани кан-
дидати подносе у овереној копији: диплому 
o стеченом образовању; уверење о положе-
ном стручном испиту одговарајућег профи-
ла; уверење о држављанству РС не старије 
од шест месеци; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратку 
биографију са адресом, контакт телефоном, 
е-mail адресом; kao доказ о радном искуству 
(укључујући стручно оспособљавање и 
усавршавање) кандидати треба да доста-
ве доказ/потврду о радном стажу; уверење 
из казнене евиднеције да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање посло-
ва доктора медицине и уверење да против 
кандидата није покренут кривични поступак 
и не води се истрага (оптужница,оптужни 
предлог) не старије од шест месеци. Уко-
лико изабрани кандидат не достави горе 
наведене документе (осим доказа о радном 
искуству), са њим се неће засновати радни 
однос. Приликом заснивања радног односа, 
кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни 
однос. Оглас објавити путем сајта Минис-
тарства здравља Републике Србије, путем 
сајта и огласне табле Дома здравља Штр-
пце и код Националне службе за запошља-
вање Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса на порталу 
Националне службе за запошљавање. Одлу-
ка о избору кандидата донеће се у року 
од 30 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава и иста ће бити објављена на 
веб-страници Дома здравља Штрпце (www.
dz.strpce.rs) као и на огласној табли ДЗ 
Штрпце. Кандидати који не буду изабрани 
неће бити посебно обавештавани о резул-
татима огласа. Приложена конкурсна доку-
ментација неће се враћати кандидатима. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. 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 правне послове. Пријаве се 
подносе лично или путем препоручене 
пошиљке на адресу: Дом здравља Штрпце, 
Цара Лазара бб, 38236 Штрпце, са назнаком 
„Пријава на конкурс ради заснивања радног 
односа.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих грађана са кућним лечењем

УСЛОВИ: поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених Законом, 
кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: да имају завршен меди-
цински факултет (звање доктор медици-
не, VII/1 степен стручне спреме); положен 
стручни испит; лиценцу за рад; познавање 
рада на рачунару. Кандидати уз пријаву 
подносе следећу документацију: фото-
копију дипломе о завршеном факултету; 
фотокопију потврде о положеном струч-
ном испиту; фотокопију дозволе за рад - 

лиценце издате код надлежне Лекарске 
коморе; фотокопију личне карте; кратку 
биографију, са навођењем степена позна-
вања рада на рачунару и са тачним адре-
сом и контакт телефоном кандидата. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у огласним новинама Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови“. 
Пријаве се подносе на горе наведену адре-
су или непосредно у канцеларији писарни-
це Правно-кадровске службе ДЗ. Пријаве 
поднете мимо означеног рока и без потпу-
не документације неће се узимати у раз-
матрање. Како достављену документацију 
подносиоца молби на објављене конкур-
се не враћамо кандидатима, иста не мора 
бити оверена. Одлука о избору кандида-
та на расписани конкурс, биће објављена 
на огласној табли и на сајту ДЗ Гроцка, а 
информације се могу добити у Правно-ка-
дровској служби ДЗ Гроцка.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Виша медицинска сестра / струковна 
медицинска сестра

у Одељењу за поливалентну патронажу, 
на одређено време до повратка 

запослене са одсуства (породиљско 
боловање, нега детета) 

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: фотокопију дипломе о 
завршеној вишој медицинског школи / висо-
ка здравствена школа струковних студија, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију дозволе за рад - лицен-
цу, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном.

Медицинска сестра  техничар
у Одељењу за општу медицину, на 

одређено време до повратка запосленог 
са неплаћеног одсуства

Медицинска сестра  техничар
за Општу медицину, на одређено време 

од 6 месеци, због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи - 
општи смер, фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију дозволе за 
рад - лиценцу, кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: рок за подношење молби је 8 дана 
од дана објављивања огласа у огласним 
новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати. Канди-
дати 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 доста-
ви доказ о здравственој способности за рад 
на наведеним пословима. Одлука о избо-
ру ће бити објављена на огласној табли 
поред писарнице у приземљу ДЗ Ракови-
ца, Краљице Јелене 22, Београд и на сајту 
Дома здравља. Пријаве слати поштом на 
горе наведену адресу, или лично достави-
ти у писарницу Дома здравља, са назнаком 
„За оглас”.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2
тел. 021/6070-037

Доктор медицине
на одређено време 6 месеци,  
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
положен стручни испит и поседовање лицен-
це. Као доказе о испуњености услова канди-
дати треба да доставе: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, оверену фотокопију 
дипломе о врсти и степену стручне спре-
ме, оверену фотокопију уверења (потврде) 
о положеном стручном испиту за доктора 
медицине, оверену фотокопију лиценце док-
тора медицине и фотокопију личне карте. 
Заинтересовани кандидати писмену пријаву, 
са траженим документима, достављају лично 
на писарницу установе или поштом на горе 
наведену адресу, у затвореној коверти са 
назнаком “Пријава за конкурс за заснивање 
радног односа за доктора медицине”, најкас-
није у року од 10 дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови”. Лице задужено за 
давање обавештења о конкурсу је Марко 
Миљешић. Неблаговремене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве биће одбачене решењем. 
Оглас је објављен и на сајту ДЗ Бач. Одлу-
ка о избору кандидата биће објављена на 
огласној табли ДЗ Бач и биће достављена на 
адресу свих кандидата. Достављена доку-
ментација неће се враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд  

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине  
 изабрани лекар за одрасле

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Доктор медицине, стручни испит, 
најмање 6 месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. Пријаве са кратком био-
графијом, адресом, контакт телефоном и 
документима којима се доказује испуњеност 
услова конкурса (неоверене фотокопије) пре-
дају се преко писарнице Дома здравља (III 
спрат, соба 3) на наведеној адреси са наз-
наком за које радно место се подноси прија-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидат ће 
бити лично обавештен телефонским путем. 
Послата документа кандидата неће бити 
враћена. Дом здравља Нови Београд задр-
жава право да не изабере ни једног од 
пријављених кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд  

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности  

специјалиста психијатар
на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста пси-
хијатар, стручни испит, положен специјалис-
тички испит, најмање 3 године и 6 месеци 
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радног искуства у звању доктора медицине. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом, 
контакт телефоном и неовереним фото-
копијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса предају се пре-
ко писарнице Дома здравља (III спрат, соба 
бр. 3) на наведеној адреси са назнаком за 
које радно место се подноси пријава. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврху избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматра-
ти. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља поред писар-
нице, а изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем. Послата 
документа кандидата неће бити враћена. 
Дом здравља Нови Београд задржава пра-
во да не изабере ни једног од пријављених 
кандидата. 

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-100

Дипломирани правник  
 службеник за јавне набавке

на одређено време до 24 месеца, због 
повећаног обима посла, за рад у Служби 

правних, економскофинансијских 
и других послова, Одсек за правне 

послове и јавне набавке 

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове: да имају 
високо образовање: на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Додат-
на знања / испити / радно искуство: знање 
рада на рачунару; положен стручни испит 
за службеника за јавне набавке, у складу 
са законом; најмање три године радног 
искуства. Заинтересовани кандидати под-
носе: пријаву на оглас; кратку биографију; 
извод из матичне књиге рођених / венча-
них; уверење о држављанству; диплому или 
уверења о завршеном правном факултету - 
сертификат или уверење о положеном испи-
ту за службеника за јавне набавке (уколико 
кандидат нема положен испит за службени-
ка за јавне набавке дужан је да исти поло-
жи у року од 6 месеци од заснивања радног 
односа); доказ о радном искуству у струци 
(уверења, потврде, уговори 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. Опис послова дат 
је Правилнику о систематизацији радних 
места код Опште болнице Параћин у скла-
ду са Уредбом о каталогу радних места у 
јавним службама и другим организацијама у 
јавном сектору. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном, као 
и документа којима се доказује испуњеност 
услова конкурса, донети лично у писарни-
цу ОБ Параћин или послати на горе наве-
дену адресу, са назнаком „Пријава на кон-
курс за радно место дипломирани правник”. 
Докази о испуњености услова за заснивање 
радног односа подносе се у неовереним 
копијама. Рок за подношење пријава је 8 

дана од дана објављивања на сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије и листу 
„Послови”, код Националне службе за запо-
шљавање. Кандидати могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему. 
Неблаговремене, недозвољене, непотпи-
сане пријаве, као и пријаве са непотпуном 
и неодговарајућом документацијом, неће 
бити разматране. По завршетку конкурса 
предата документа се неће враћати канди-
датима. 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Дипломирани економиста за 
финансијскорачуноводствене 

послове
за потребе Службе за правне и 

економскофинансијске послове,  
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање 
радног односа утврђени Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлу-
ка УС и 113/17, 95/2018) и посебни усло-
ви утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Универзи-
тетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овере-
ној копији следећа документа: доказ о сте-
ченом образовању одговарајућег профила 
на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратка биографија са 
адресом, контакт телефоном, e-mail адре-
сом. 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 кандида-
та не води кривични поступак, да оптужни-
ца 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 поли-
цијске станице); уверење о радном стажу 
издатог од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). 
Уколико изабрани кандидат не достави 
горенаведене документе у року наведе-
ном 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 избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски 
клинички центар Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у листу „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на интернет страници Универзи-

тетског клиничког центра Крагујевац. Кан-
дидати који не буду изабрани могу захте-
вати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац или путем поште на 
горе наведену адресу. Обавезно назначити 
за које се радно место конкурише „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за радно 
место ____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Виши физиотерапеут
на одређено време, до повратка 
запосленог са дужег одсуства,  

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање 
радног односа утврђени Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлу-
ка УС и 113/17, 95/2018) и посебни усло-
ви утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Универзи-
тетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: диплома 
о стеченом образовању одговарајућег про-
фила (VI степен); уверење о положеном 
стручном испиту; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је канди-
дат променио презиме); кратка биографија 
са адресом, контакт телефоном, e-mail 
адресом; дозвола за рад - лиценца изда-
та од надлежне коморе или решење о упи-
су у именик надлежне коморе. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кан-
дидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није сту-
пила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске стани-
це); Уверење о радном стажу издатог од 
стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО). Уколико иза-
брани кандидат не достави горенаведене 
документе у року наведеном у одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Универзитетски клинички цен-
тар Крагујевац. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Конач-
ни резултати конкурса биће објављени 
на интернет страници Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац. Кандида-
ти који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Теле-
фон за контакт 034/505-273. Пријаве се 
подносе лично, у затвореној коверти, пре-
ко писарнице Универзитетског клиничког  
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центра Крагујевац или путем поште на 
горе наведену адресу. Обавезно назначити 
за које се радно место конкурише „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за радно 
место ____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Гинеколошкоакушерска сестра  
 техничар 

(IV степен) за потребе Клинике  
за гинекологију и акушерство,  
на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства,  

пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање рад-
ног 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 утврђе-
ни Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Универзитетском кли-
ничком центру Крагујевац. Уз пријаву се 
подносе у оригиналу или овереној копији 
следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; сведо-
чанства за сваки завршен разред средњег 
образовања; уверење о положеном струч-
ном испиту; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратка биографија са 
адресом, контакт телефоном, e-mail адре-
сом; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у 
именик надлежне коморе. Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није сту-
пила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске стани-
це); уверење о радном стажу издатог од 
стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО). Уколико иза-
брани кандидат не достави горенаведене 
документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду пода-
така 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 запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког цен-
тра Крагујевац. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкур-
сне документације. Телефон за контакт 
034/505273. Пријаве се подносе лично, у 
затвореној коверти, преко писарнице Уни-
верзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на горе наведену адресу. 

Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место ____ (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Mедицинска сестра  техничар 
за потребе Клинике за кардиологију,  

на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства,  

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање рад-
ног 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 утврђе-
ни Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Универзитетском кли-
ничком центру Крагујевац. Уз пријаву се 
подносе у оригиналу или овереној копији 
следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; сведо-
чанства за сваки завршен разред средњег 
образовања; уверење о положеном струч-
ном испиту; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратка биографија са 
адресом, контакт телефоном, e-mail адре-
сом; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у 
именик надлежне коморе. Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат је 
дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на 
правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице); уверење о 
радном стажу издатог од стране Републич-
ког фонда за пензијско и инвалидско оси-
гурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат 
не достави горенаведене документе у року 
наведеном у Одлуци о избору кандидата, са 
њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски 
клинички центар Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у листу „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на интернет страници Универзи-
тетског клиничког центра Крагујевац. Кан-
дидати који не буду изабрани могу захте-
вати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац или путем поште на 
горе наведену адресу. Обавезно назначити 
за које се радно место конкурише „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за радно 
место ____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА
14253 Осечина 

Пилота Миленка Павловића 13-15
тел. 014/3150-020

Доктор медицине  изабрани лекар 
за рад у служби Опште медицине за 
здравствену заштиту одраслих, на 

одређено време од 12 месеци

Опис послова: превенира, дијагностикује и 
лечи болести, повреде и друге физичке и 
менталне поремећаје коришћењем специја-
лизованих метода и техника, кроз примену 
принципа и процедура савремене медицине, 
о чему води прописану медицинску докумен-
тацију; организује и спроводи мере на очу-
вању и унапређењу здравља појединца и 
породице, ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, прати 
здравствено стање становништва на свом 
подручју и осигурава податке за потребе 
здравствене статистике, утврђује ризике 
за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здраствено 
- васпитне активности и остварује сарадњу 
са кључним појединцима и организацијама 
у заједници; ради у превентивним саветова-
лиштима; организује и спроводи прописане 
систематске, циљане и скрининг прегледе; 
учествује у посебним програмима (вакци-
нација, мере у току епидемија и масовних 
несрећа, мере за рано откривање болести); 
обавља прегледе и упућује на даљу дијагно-
стику и специјалистичке прегледе, одређује 
начин и врсту лечења, прати ток лечења и 
усклађује мишљење и предлоге за наста-
вак лечења, одређује врсту и дужину кућ-
ног лечења и прати његово спровођење, 
одређује дужину привремене спречености 
за рад због болести или повреде; прописује 
лекове и медицинска средства, као и меди-
цинско-техничка помагала; даје оцену о 
здравственом стању и упућује на оцену рад-
не способности, иде у кућне посете; збриња-
ва пацијенте на месту повређивања, односно 
нагло насталог обољења, којима је неопход-
но указивање хитне медицинске помоћи, по 
потреби прати пацијента у хитном санитет-
ском транспорту до одговарајуће здравствене 
установе; учествује у унапређењу квалитета 
здравствене заштите; обавља консултатиције 
са другим здравственим радницима и здрав-
ственим сарадницима; планира, надзире и 
евалуира спровођење здравствене заштите; 
ради као изабрани лекар; утврђује време и 
узрок смрти; ради и друге послове у вези са 
остваривањем права из здравственог осигу-
рања које му наложи непосредни руководи-
лац; за свој рад одговара непосредном руко-
водиоцу и директору Дома здравља Осечина. 

УСЛОВИ: високо образовање VII/1 степен 
стручне спреме, завршен медицински факул-
тет: на интегрисаним академским студијама, 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао 
високо образо-вање до 10. септембра 2005. 
године; положен стручни испит; познавање 
рада на рачунару. Приликом пријављивања 
на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком рад-
ном биографијом; оверену копију дипломе 
о завршеном медицинском факултету или 
оверену копију уверења о свим положеним 
испитима; оверену копију уверења о поло-
женом стручном испиту; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству; 
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извод из матичне књиге венчаних (за канди-
дате којима је диплома или уверење издато 
на девојачко презуиме). Пријаве доставити 
поштом или лично у службу за правне, еко-
номско-финансијске, техничке и друге адми-
нистративне послове са напоменом за кон-
курс и навести позицију за коју се конкурише 
на горе наведену адресу. Све информације 
на телефон: 014/3150-020. Уз пријаву под-
нети доказе о испуњености тражених услова. 
Лични подаци кандидата ће се користи само 
у сврху избора кандидата за оглашено радно 
место. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Кандидати који 
се јаве на оглас могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. 

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11

тел. 017/878-811

Лабораторијски техничар
за рад у Одељењу за лабораторијску 

дијагностику, на одређено време, због 
повећаног обима послa

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове: завршена средња меди-
цинска школа; положен стручни испит; да 
има линценцу за рад. Уз пријаву се подносе 
оверене копије следећих документа: dипло-
ма о завршеној средњој медицинској школи 
за занимање лабораторијски техничар; уве-
рење о положеном стручном испиту; дозвола 
за рад - lиценца издата од надлежне коморе 
или решење о упису у именик коморе; уве-
рење о држављанству РС; извод из матич-
не књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних уколико је дошло до промене лич-
ног имена; уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (надлежни суд), 
не старије од 6 месеци; кратка биографија 
(Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт 
телефоном и интернет адресом. 

Доктор медицине  изабрани лекар 
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених 
Законом о раду, Кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове: Завршен медицински 
факултет; положен стручни испит; да има 
линценцу за рад. Уз пријаву се подносе ове-
рене копије следећих документа: диплома 
о завршеном медицинском факултету; уве-
рење о положеном стручном испиту; дозвола 
за рад - лиценца издата од надлежне коморе 
или решење о упису у именик коморе; уве-
рење о држављанству РС; извод из матич-
не књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних уколико је дошло до промене лич-
ног имена; уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (надлежни суд), 
не старије од 6 месеци; кратка биографија 
(Curriculum Vitae, ЦВ), са адресом, контакт 
телефоном и интернет адресом. 

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Оглас ће бити објављен и на званичном сајту 
Министарства здравља Републике Србије, на 
огласној табли и на интернет презентацији 

ДЗ Босилеград. Одлука о избору кандида-
та биће донета у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава и биће 
објављена на огласној табли Дома здравља 
Босилеград, Породин број 11, Босилеград. 
По завршеном огласу, предата документа 
могу бити враћена кандидатима на лични 
захтев. Приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидат дужнан је да достави 
лекарско уверење о здравственој способ-
ности за послове које ће обављати. Прија-
ве се подносе лично или путем поште на 
адресу: Дом здравља Босилеград, Породин 
11, 17540 Босилеград, са назнаком „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос на одређе-
но време због повећаног обима послова за 
послове ___ (навести радно место за које се 
конкурише)“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА  
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

17520 Бујановац, Бујановачка бања бб.
тел. 017/7651-292

Медицинска сестра  техничар 
на осталим болничким одељењима  
и у амбуланти, на одређено време  

од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска 
школа, положен стручни испит и лиценца 
за рад уколико је поседује. Уз молбу кан-
дидати су обавезни да доставе: ЦВ- кратку 
биографију са назначеном адресом стано-
вања и контакт телефон; извод из матичне 
књиге рођених - оверену фотокопију; ове-
рену фотокопију дипломе; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испи-
ту; оверену фотокопију лиценце издате од 
надлежног органа или решење о упису у 
комору (уколико је поседује). Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови” Националне 
службе за запошљавање. Пријаву доставити 
у затвореној коверти са назнаком „За оглас” 
на горе наведену адресу. Кандидати ће бити 
обавештени о избору у року који неће бити 
дужи од 30 дана. Овај оглас се објављује 
и на веб сајту Министарства здравља Репу-
блике Србије. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Опис посла за 
наведена занимања је садржан у каталогу 
радних места, са којим ће кандидати бити 
упознати у виду додатних информација и 
приликом заснивања радног односа.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА  
ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ  
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Виши физиотерапеут
на одређено време, замена привремено 
одсутног радника, пробни рад 3 месеца

Опис послова: спроводи самосталне тера-
пеутске процедуре из области физикалне 
медицине и рехабилитације на основу пла-
на лечења добијеног од стране лекара спе-
цијалисте за област физикална медицина и 
рехабилитација; стимулише и прати сензор-
не функције код деце са оштећењем ЦНС са 
детаљном израдом функционалног статуса; 
прати извршење плана и успешност лечења; 
обучава родитеље основним елементима 
третмана и помаже у изградњи позитивног 
односа породице према инвалидном детету; 

спроводи активности усавршавања у области 
струке и здравствене неге; води прописа-
ну медицинску документацију и евиденцију 
о доласку пацијената на третман; одговара 
главном физиотерапеуту и начелнику службе.

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама 
првог степена (основне струковне / академ-
ске студије) из области здравства, одсек 
физиотерапеута, по прописима који уређује 
високо образовање, почев од 10. септенб-
ра 2005. године; на основним студијама у 
области здравства у трајању од најмање две 
године, одсек физиотерапеута, по пропису 
који је уређивао високо бразовање до 10. 
септембра 2005. године; положен стручни 
испит; лиценца за рад; најмање шест месе-
ци радног искуства у наведеном занимању.

ОСТАЛО: кандидати су обавезни да доста-
ве писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву се подносе фотоко-
пије: дипломе о завршеној школи, уверење 
о стручном испиту, лиценца за рад, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о радном 
искуству (уговор о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Приликом засни-
вања радног односа кандидат је дужан да 
достави лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове на које се 
прима, потвру да се против лица не води суд-
ски 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”.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-600

Доктор медицине специјалиста
на болничком одељењу  

и у специјалистичкој амбуланти,  
за потребе Одељења хематологије, 

пробни рад до 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање - лекар спе-
цијалиста педијатар; положен стручни испит; 
познавање рада на рачунару; познавање 
најмање једног светског језика; лиценца; 
најмање 10 година искуства у раду са хема-
толошким пацијентима. Кандидати су дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе следећа 
документа: кратку биографију; фотокопију 
личне карте; фотокопију дипломе о заврше-
ној школи; фотокопију дипломе о положе-
ном стручном испиту; фотокопију уверења о 
положеном специјалистичком испиту; фото-
копија лиценце; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству канди-
дата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство о раду, додат-
но образовање или оспособљеност, дужина 
трајања школовања и сл.). Приликом засни-
вања радног односа, кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се 
прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. 
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Референт за финансијско
рачуноводствене послове

Одсек за пријемнофактурне послове,  
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање; знање рада 
на рачунару. Кандидати су дужни да из 
пријаву на конкурс доставе следећа доку-
мента: кратку биографију; фотокопију лич-
не карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију радне књижице или 
другог доказа о радном искуству кандида-
та (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о 
пријему претходно искуство о раду, додат-
но образовање или способљеност, дужина 
трајања школовања и сл.). Приликом засни-
вања радног односа, кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за 
које се прима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. 

Медицинска сестра  техничар
Одељење гастроентерохепатологије, на 

одређено време по основу замене  
до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног 
искуства на пословима медицинске сес-
тре – техничара. Кандидати су дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе следећа доку-
мента: кратку биографију; фотокопију лич-
не карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; фотокопију радне књи-
жице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски 
уговори, потврда послодавца и сл.). Канди-
дати 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 способље-
ност, дужина трајања школовања и сл.). 
Приликом заснивања радног односа, канди-
дати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за 
послове за које се прима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. 

ОСТАЛО: описи послова за сва радна мес-
та су утврђени Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова 
Универзитетске дечје клинике, Београд. 
Рок за пријаву кандидата је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Пријаве се шаљу у затвореној коверти на 
адресу: Универзитетска дечја клиника, 
11000 Београд, Тиршова 10 са назнаком 
„Пријава на конкурс за пријем ____ (навести 
радно место за које се конкурише)“. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО

34220 Лапово, Иве Андрића 9
тел. 034/853-349

Оглас објављен 09.11.2022.године, у пуб-
ликацији “Послови” (бој 1013), за радно 
место: доктор медицине специјалиста иза-
брани лекар за жене, одређено време, ради 

повећаног обима посла, најдуже 24 месеца 
од дана заснивања радног односа, поништа-
ва се у целости.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне 

послове
за рад при правним и економским 

пословима Ковид болнице Крушевац, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла 

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

2. Инжењер инвестиционог  
и техничког одржавања и 

одржавања уређаја и опреме 
за рад при техничким пословима Ковид 
болнице Крушевац, на одређено време 

на 3 месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, 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 про-
пису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године грађевинске, 
електротехничке или машинске струке; VII/1 
степен стручне спреме, знање рада на рачу-
нару; положен одговарајући стручни испит 
из области рада, у складу са законом.

3. Референт за финансијско
рачуноводствене послове – 

књиговођа
за рад при правним и економским 

пословима Ковид болнице Крушевац, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња школа, IV степен, економ-
ског смера; знање рада на рачунару.

4. Референт за финансијско
рачуноводствене послове

за рад при правним и економским 
пословима Ковид болнице Крушевац, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школа, IV степен, економ-
ског смера; знање рада на рачунару.

5. Референт за правне, кадровске и 
административне послове

за рад при правним и економским 
пословима Ковид болнице Крушевац, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: -средња школа, IV степен, правног 
смера; знање рада на рачунару.

6. Магационер / економ
за рад при правним и економским 

пословима Ковид болнице Крушевац, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање.

7. Сервирка
за рад при техничким пословима Ковид 
болнице Крушевац, на одређено време 

на 3 месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање; изузетно: 
основно образовање и радно искуство на 
тим пословима стечено до дана ступања на 
снагу ове уредбе. 

Кандидати за радна места од 1 до 6 
подносе: молбу за пријем и биографију, са 
адресом, контакт телефоном, оверену фото-
копију дипломе; оверену фотокопију уве-
рења или сертификата (за радно место под 
редним бројем 2), фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколи-
ко је чипована); фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (уколико су дипломе 
или уверења издати на девојачко презиме).

Кандидати за радно место 7 подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе или оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи са потвр-
дом о радном искуству на наведеним посло-
вима, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипова-
на), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме).

ОСТАЛО: пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Изабрани кандидати пре заснивања радног 
односа дужни су да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. 
Рок за подношење пријава 8 дана од дана 
објављивања у огласима у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Уколико изабрани кандидат не достави 
наведена документа у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Оглас 
објављен и на wеб сајту Опште болнице Кру-
шевац и Министарства здравља Републике 
Србије. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве 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 
на адресу: Општа болница Крушевац, 37000 
Крушевац, Косовска 16. Опис послова: Пре-
ма Правилнику о организацији и системати-
зацији послова Опште болнице Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине специјалиста у 
операционим салама

у Одељењу за интензивно лечење 
Службе за анестезиологију и 

реаниматологију, на одређено време на 
6 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет и специјали-
зација из анестезиологије са реаниматоло-
гијом, VII/2 степен, стручни испит; лиценца; 
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специјалистички испит; најмање три године 
и шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине. Кандидати подносе: молбу 
за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о положеном 
специјалистичком испиту, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију личне карте или очитане подат-
ке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (уколико су дипломе или уверења изда-
ти на девојачко презиме), оверену фотоко-
пију лиценце издате од надлежног органа, 
доказ о радном искуству. 

2. Виша медицинска сестра  
техничар на осталим болничким 

одељењима
за рад у Одсеку за хирургију дојке 
Службе за хирургију, на одређено 
време, ради замене привремено 

одсутног запосленог на боловању

УСЛОВИ: виша медицинска школа смер 
виша мед. сестра - техничар или хируршког 
смера, висока медицинска школа струковних 
студија, или завршен медицински факултет, 
основне струковне студије првог степена на 
студијском програму струковна медицин-
ска сестра техничар или хируршког смера 
VI/1 или VI/2 степен, стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства 
у наведеном звању. Кандидати подносе: 
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 лич-
не карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе или уверења издати на девојач-
ко презиме), оверену фотокопију лиценце 
издате од надлежног органа.

3. 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  
6 месеци због повећаног  

обима посла

УСЛОВИ: на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, 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 про-
пису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године грађевин-
ске, електротехничке или машинске струке 
VII/1 степен стручне спреме, знање рада 
на рачунару; положен одговарајући струч-
ни испит из области рада, у складу са зако-
ном. Кандидати подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (у складу са законом) фотокопију 
личне карте или очитане податке са лич-
не карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе или уверења издати на девојач-
ко презиме), доказ односно изјаву о позна-
вању рада на рачунару.

4.Спремач / спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
за рад у Одељењу за одржавање 

хигијене објеката и простора у Служби 
за техничке, помоћне и друге сличне 

послове при Заједничким немедицинским 
пословима, на одређено време на 6 
месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: основна школа. Кандидати подно-
се: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном, оверену фотоко-
пију сведочанства о завршеној основној 
школи, фотокопију личне карте или очита-
не податке са личне карте (уколико је чипо-
вана), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико је сведочанство издато 
на девојачко презиме.

ОСТАЛО: пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Изабрани кандидати пре заснивања радног 
односа дужни су да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој пособности 
за послове за које се заснива радни однос. 
Рок за подношење пријава 8 дана од дана 
објављивања у огласима у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Уколико изабрани кандидат не достави 
наведена документа у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Оглас 
је објављен и на веб сајту Опште болнице 
Крушевац и Министарства здравља Републике 
Србије. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве 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 адресу: 
Општа болница Крушевац, 37000 Крушевац, 
Косовска 16. Опис послова: према Правилни-
ку о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Крушевац.

ГЕРЕНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 
КИКИНДА

23300 Кикинда, Генерала Драпшина 99
тел. 0230/315-066

Доктор медицине  
 лекар опште медицине

на одређено време до 2 године, уз 
могућност заснивања радног односа на 
неодређено време у складу са Законом

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених законом, 
кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: високо образовање на инте-
грисаним академским студијама медицине, 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године, или 
на основним академским студијама медици-
не у трајању од најмање пет година, по про-
пису који је уређивао високо образовање 
до 10 септембра 2005. године/медицински 
факултет; положен стручни испит у складу 
са Законом о здравственој заштити, лицен-
ца у складу са прописима којима се уређује 
област послова здравствених радника; нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању док-
тор медицине, знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, доку-

мента којима се доказује испуњеност услова 
(неоверене фотокопије): дипломе о заврше-
ној одговарајућој школи, уверења о положе-
ном стручном испиту, лиценцу, фотокопију 
радне књижице уколико је кандидат поседује 
или потврду о радном искуству, копију/очита-
ну личну карту. Са кандидатима који испуња-
вају услове за пријем у радни однос обавиће 
се разговор, ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о 
избору кандидата. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
одељење за кадровске и административне 
послове Геронтолошког центра Кикинда. 
Приликом заснивања радног односа изабрани 
кандидат је дужан да достави: оригинале или 
оверене копије докумената: лична карта са 
важећом адресом становања, извод из МКР, 
уверење о држављанству, диплому, лиценцу 
лекарске коморе РС, лекарско уверење, уве-
рење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак и да није под истрагом (уверење 
суда), уверење да није осуђиван (уверење 
МУП-а), којим се доказује подобност за 
обављање посла у установи. Рок за пријаву 
на оглас је 15 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Пријаве на оглас са 
потребном документацијом доставити на горе 
наведену адресу, лично или путем поште са 
назнаком „Пријава на оглас“. Контакт теле-
фон: 0230/315-066, 401-461.

ЈП “ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР  
- РАКОВИЦА

11090 Београд, Мишка Крањца 18б
тел. 011/2562-827

Возач багера са лиценцом
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, опбу-
ка за руковање грађевинским машинама, 
возачка дозвола Б категорије, радно иску-
ство 12 месеци. Теренски рад. Јављање кан-
дидата на контакт телефон 011/2562-827.

“RISK ENGINEERING” DOO
18360 Сврљиг, Хаџићева 43

Радник у преради воћа и поврћа
20 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту ква-
лификације. Заинтересовани кандидати се 
јављају радним данима од 08.00 до 16.00 
часова на контакт телефон: 018/520-6518.

ВАЉАОНИЦА БАКРА СЕВОЈНО АД
31205 Севојно, Првомајска бб.

тел.031/531-757

Инжењер одржавања  
електронских уређаја

на одређено време на 3 месеца

УСЛОВИ: ВСС/мастер, факултет: електротех-
нички, технички - смер електроника, теле-
комуникације, информационе технологије; 
жеља за учењем и усавршавањем; филекси-
билност и склоност тимском раду; пожељно 
радно искуство у струци.
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Радник у производњи
на одређено време на 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: Стручна спрема: КВ/ССС (III/IV); 
школа: техничка (машинска, металуршка).

Машинбравар
на одређено време на 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: Стручна спрема: КВ/ССС (III/IV); 
школа: техничка (машинска).

Металуршки техничар / инжењер 
металургије

на одређено време на 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Стручна спрема: ССС/ВС - (IV/VI); 
школа: техничка (металуршка).

Краниста
на одређено време на 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: Стручна спрема: КВ/ССС (III/IV); 
школа: техничка (саобраћајна).

Радник у производњи амбалаже
на одређено време на 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Стручна спрема: КВ/ССС (III/
IV); школа: техничка (оператер за израду 
намештаја, столар).

Месар
на одређено време на 3 месеца

УСЛОВИ: Стручна спрема: КВ/ССС (III/IV); 
школа: пољопривредна, производња и пре-
рада хране (месар).

ОСТАЛО: За све позиције пожељно је рад-
но искуство у струци. Рок за пријаву кан-
дидата је 23.11.2022. године. Пријаве слати 
на емаил адресу: posao@vbs.co.rs За додат-
не информације позвати контакт телефон 
066/8684-429. Биће контактирани само кан-
дидати који уђу у ужи избор.

БИБЛИОТЕКА “17. СЕПТЕМБАР”
15318 Мали Зворник, Краља Петра Првог 26

Дипломирани библиотекар

УСЛОВИ: високо образовање: VII степен 
стручне спреме, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, на сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; знање 
рада на рачунару; знање страног језика; нај-
мање једна година радног искуства. Посе-
бан услов: положен стручни испит и стечено 
звање, у складу са правилником. Уз пријаву 
на конкурс са биографијом приложити: уве-
рење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених; диплому 
или уверење о стеченом образовању (ове-
рена копија); уверење да кандидат није 
правоснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци (извод из 
казнене евиденције надлежне полицијске 
управе који није старији од 6 месеци); 

копију личне карте (ако је чипована доста-
вити очитану). Лекарско уверење о општој 
здравственој способности за рад (не старије 
од 3 месеца), доставља се пре закључења 
уговора о раду. Напомена: пријаве слати или 
лично доставити на горе наведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса са назнаком „За конкурс за пријем у 
радни однос”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити узете у разматрање. 
Сви кандидати, који испуњавају услове за 
пријем, биће позвани на разговор, о чему се 
сачињава записник. Кандидати ће о датуму 
и времену разговора бити обавештени на 
контакте (бројеве телефона), које наведу у 
својим пријавама. Приликом разговора, кан-
дидати ће бити упознати са детаљним опи-
сом послова, у складу са важећим актом о 
систематизацији. Конкурс за пријем у радни 
однос спроводи директор, одлуку о избору 
кандидата доноси директор. Кандидати ће 
бити обавештени о избору у року од 8 дана 
од дана доношења одлуке. Са изабраним 
кандидатом биће закључен уговор о раду 
у складу са Законом. За све информације 
обратити се на број телефона 015/471-298.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР 
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 16

Оглас објављен у листу „Послови“ број 
1013 од 09.11.2022. године, за радно место 
Оркестарски музичар 3 – Друга флаута, 
исправља се у називу радног места и гла-
си: Оркестарски музичар 3 –Друга флаута, 
на одређено време због замене привремено 
одсутног запосленог, до његовог повратка. 

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
“БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ”
14210 Уб, Краља Петра Првог 29

тел. 014/411-663

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити имено-
вано лице које поред законом прописаних 
услова, испуњава и следеће услове: одгова-
рајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена - дипломске академске студије 
- мастер; специјалистичке струковне студије 
или специјалистичке академске студије или 
високо образовање на основним студијима у 
трајању од четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има најмање пет 
година радног искуства у култури; да има 
положен стручни испит за библиотекаре; 
да се против њега или ње не води истрага 
и да није подигнута оптужница за кривич-
на дела која се гоне по службеној дужнос-
ти, као и да није осуђиван за кривична дела 
која га чине недостојним за обављање дуж-
ности директора библиотеке; држављанство 
Републике Србије; општа здравствена спо-
собност Конкурсна документација уз пријаву 
треба да садржи следеће доказе: 1) пријаву 
на јавни конкурс са биографијом кандидата 
и подацима о стручности из делокруга рада 
у култури са прегледом остварених резул-
тата, за које се прилажу адекватни докази; 
2) предлог програма рада и развоја библио-
теке за период од четири године; 3) доказе 
о стеченом радном искуству у култури (уго-
вори, решења, потврде и др.) из којих се 
може утврдити на којим пословима и с којом 
стручном спремом је стечено радно иску-

ство; 4) доказе о положеном стручном испи-
ту; 5) диплому о стеченој стручној спреми; 
6) уверење да се против кандидата не води 
истрага и да против њега није подигнута 
оптужница за кривична дела за која се гони 
по службеној дужности; 7) уверење да кан-
дидат није правоснажно осуђиван; 8) уве-
рење о држављанству Републике Србије; 9) 
извод из матичне књиге рођених; 10) фото-
копија или очитана лична карта; 11) лекар-
ско уверење - доказ о општој здравственој 
способности. Докази се прилажу у оригина-
лу или копији овереној код надлежног орга-
на. Рок за подношење пријаве кандидата је 
10 дана од дана објављивања. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњавању услова 
подносе се Градској библиотеци “Божидар 
Кнежевић” Уб - Управном одбору, са назна-
ком „За јавни конкурс за избор директора”, у 
затвореној коверти, лично или на горе наве-
дену адресу. Неблаговремене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, Управни 
одбор одбацује решењем против кога се 
може изјавити жалба у складу са законом.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

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

кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада.

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ВОЗИЋ“ КАЛУЂЕРИЦА
11130 Београд, Мокролушка 9

тел. 063/7420-493

Васпитач
2 извршиоца

Васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одуства

УСЛОВИ: општи услови: услови из члана 
139, 140 и 141 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,  
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бр. 88/17, 27/18 - др. закон, и 10/19, 6/2020, 
129/2021), односно кандидат мора да има: 
одговарајуће образовање; држављанство 
РС; образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са ЕСПБ; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом. Посебни 
услови: завршене студије другог степена: 
мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке студије или 
завршене студије првог степена основне 
академске или основне специјалистичке 
студије у трајању од три године, односно 
завшене основне студије у трајању од нај-
мање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године.

ОСТАЛО: кандидати достављају потребну 
документацију и то: кратку биографију - CV, 
фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; доказ (фотокопију) да су стекли 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина на високошколској 
установи у току студија или након дипло-
мирања, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса 
бодова (уколико поседују); фотокопију уве-
рења о стеченој лиценци (уколико је посе-
дују); фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; фотокопију уверења о држављан-
ству и уверење да нису правоснажном пре-
судом осуђивани за кривично дело из чла-
на 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (наведе-
но у општим условима конкурса). Пријаве 
се достављају на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Фотокопије не 
враћамо.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“АДРИЈАНА”

11000 Београд, Војводе Богдана 11

Васпитач
рад у групи са децом од 3 до 7 година 

старости

УСЛОВИ: Завршен факултет VI/2 степен (3 
године); пожељно знање рада на рачунару, 
као и знање енглеског језика на средњем 
нивоу. 

Медицинска сестра  васпитач

УСЛОВИ: Завршена средња школа у трајању 
од 4 године, одговарајуће струке; пожељно 

знање рада на рачунару и енглеског језика 
на средњем нивоу. 

Хигијеничар

УСЛОВИ: Завршено основно образовање. 

ОСТАЛО: Кандидати могу заказати разговор 
на број телефона: 063/8076-763 и послати 
радну биографију на e-mail адресу: Info@
vrticadrijana.com

ОШ “БОРИСЛАВ ПЕКИЋ”
11070 Нови Београд 

Данила Лекића Шпанца 27
тел. 011/3182-484, 3187-375

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање и да испуњава услове 
из чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и услове 
из Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није правоснажном суд-
ском пресудом осуђиван за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра од најмање 3 месеца као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Републике 
Србије, треба да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја који у штампаној фор-
ми доставља школи. Уз попуњен пријавни 
формулар доставити оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, уверење о држављанству - ориги-
нал или оверена фотокопија не старија 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 старија од 6 месеци, радну биографију. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси само изабрани 
кандидат пре закључивања уговора о раду. 
Знање српског језика и језика на коме се 
изводи васпитно-образовни рад доказује се 
положеним испитом из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе, 
осим за кандидате који су стекли образо-
вање на језику на коме се остварује вас-
питно-образовни рад (српски језик). Доказ 
о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику. Непотпуне 
или неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве са документима којима се 
доказује испуњеност услова конкурса доста-
вити на наведену адресу са назнаком “За 
конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ 

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Психологија 

ометености
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Студент докторских академских 
студија на Факултету за специјалну едука-
цију и рехабилитацију, који је завршио пре-
дходне нивое студија са укупном просечном 
оценом најмање осам, као и да испуњава 
остале услове предвиђене чл. 84 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закон), као и усло-
ве предвиђене Статутом Факултета за избор 
сарадника у звање асистента.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доста-
вити: пријава на конкурс, биографију, биб-
лиографију, оверене копије диплома, извод 
из матичне књиге рођених, држављанство и 
потврда надлежног органа да кандидат није 
под истрагом. Рок за подношење пријава је 
15 дана. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
на конкурс са свим прилозима подносе се 
Факултету за специјалну едукацију и реха-
билитацију Универзитета у Београду, Висо-
ког Стевана 2.

ОШ “РАТКО МИТРОВИЋ”
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 58

тел. 011/2143-965, 3111-779

Наставник српског језика  
и књижевности

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140, 
141, 142 и 143. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи. 
Кандидат треба да испуњава све услове 
за пријем у радни однос из чл. 139 ст. 1 и 
чл. 140, 141 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. У поступку 
одлучивања о избору кандидата врши се 
претходна провера психолошке процене 
способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизова-
них поступака на коју се упућују кандида-
ти који су изабрани у ужи избор. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. Уз одштампани пријав-
ни формулар кандидати обавезно подносе 
доказ о одговарајућем образовању - дипло-
ма одговарајућег степена и врсте образо-
вања (лица са звањем мастер достављају 
и диплому основних академских студија) - 
оверена фотокопија; доказ да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе  
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кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђенио дискриминаторно 
понашање - оригинал не старији од 6 месе-
ци; уверење о држављанству издато на 
прописаном обрасцу са холограмом - ове-
рена фотокопија; извод из матичне књиге 
рођених издат на прописаном обрасцу са 
холограмом - оверена фотокопија; доказ о 
познавању српског језика - подноси само 
кандидат који није стекао образовање на 
српском језику; биографију. Лекарско уве-
рење се подноси пре закључења угово-
ра о раду. Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријав-
ни 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 на одређено време”. Доставље-
ни подаци обрађиваће се у складу са Зако-
ном о заштити података о личности у сврху 
обраде података у конкурсном поступку. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ 

ФАКУЛТЕТ
Београд, Карнегијева 4

e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Ванредни професор за ужу научну 
област Органска хемија

на Kатедри за органску хемију,  
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор техничаких наука из 
области Хемија и хемијска технологија. 
Остали услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању, Статутом Тех-
нолошко-металуршког факултета, Крите-
ријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету 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 наставни-
ка Универзитета у Београду, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника, сарадника 
и истраживача Технолошко-металуршког 
факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. 

Ванредни професор за ужу научну 
област Органска хемија

на Катедри за органску хемију, на 
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области 
Хемија и хемијска технологија. Остали усло-
ви конкурса утврђени су Законом о високом 
образовању, Статутом Технолошко-мета-
луршког факултета, Критеријумима за сти-
цање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Правилником о минималним усло-
вима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у 
Београду, Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника, сарадника и истраживача Тех-
нолошко-металуршког факултета, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата.

ОСТАЛО: пријаве на конкурс се подносе у 
писаној форми на адресу: Технолошко-мета-
луршки факултет, Служба за опште послове 
- пријава на конкурс, Београд, Карнегијева 
4, (Архива, канцеларија 8) и у електронској 
форми на e-mail адресу: kadrovskasl@tmf. 
bg. ac. rs. Уз пријаву доставити и доказе о 
испуњености услова: опширну биографију 
са освртом на стручни рад; диплому о одго-
варајућој стручној спреми; списак научних 
радова са радовима и све остало релевант-
но за конкурс. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Одлука о избору донеће се 
у року од 6 месеци од дана истека за подно-
шење пријаве на конкурс. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8

Чистачица
Институт за медицинску физиологију,  

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: основно образовање. Уз пријаву 
поднети биографију и копије докумената 
као доказ о испуњености услова. Пријаве се 
подносе писарници Медицинског факултета, 
Др Суботића 8, Београд. Рок за пријаву на 
оглас је 8 дана. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЛАЗАР САВАТИЋ“

11080 Београд, Кеј ослобођења 27

Наставник предметне наставе  
наставник технике и технологије

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, прописаних чланом 
24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 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 основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/21) 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 ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице које је стекло образовање на 
студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, 

као и чланом 2 став 1 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 3/20921 и 4/2021 
и то: 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик. 
Докази о испуњености услова из тач. 1), 3), 
4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају Школи. Уз пријавни 
формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави следећу 
документацију: пријавни формулар; крат-
ку биографију (ЦВ); оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (кандидати који су заврши-
ли мастер студије достављају и диплому 
основних академских студија); оригинал 
или оверену фотокопију уверења да није 
осуђиван не старије од 6 месеци (документ 
издаје Министарство унутрашњих послова 
Републике Србије); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС 
не старије од 6 месеци; оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, издатог на прописаном обрасцу са 
холограмом. За лица која нису стекла обра-
зовање на српском језику - доказ о положе-
ном испиту из српског језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способности 
за рад са ученицима (уверење о здравстве-
ном стању) прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. 

Наставник предметне наставе  
 наставник српског језика  

и књижевности
са 44,44% радног времена, на одређено 

време, замена одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, прописаних чланом 
24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), потребно 
је да кандидат испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/21) и то да: 
1) има одговарајуће образовање прописа-
но чланом 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања сте-
чено: на студијама другог степена (мастер  



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1014 | 16.11.2022.22

академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и чланом 2 
став 1 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 3/20921 и 4/2021 и то: 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик. 
Докази о испуњености услова из тач. 1), 3), 
4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају Школи. Уз 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат доста-
ви следећу документацију: пријавни фор-
мулар; кратку биографију (ЦВ); оверен 
препис / фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који 
су завршили мастер студије достављају и 
диплому основних академских студија); 
оригинал или оверену фотокопију уве-
рења да није осуђиван не старије од 6 
месеци (документ издаје Министарство 
унутрашњих послова Републике Србије); 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, издатог на про-
писаном обрасцу са холограмом. За лица 
која нису стекла образовање на српском 
језику - доказ о положеном испиту из српс-
ког језика са методиком, по програму одго-
варајуће високошколске установе. Доказ о 
здравственој способности за рад са учени-

цима (уверење о здравственом стању) при-
лаже изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. 

ОСТАЛО: Пријава на конкурс мора садржа-
ти актуелни број телефона и тачну адресу 
пребивалишта кандидата. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријав-
ни формулар са конкурсом траженим доку-
ментима и доказима о испуњавању услова, 
доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса лично у секретаријат школе 
или на поштом горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс“. Ближа обавештења о 
конкурсу могу се добити од секретара школе 
на телефон: 011/2197-077. Подаци, који се 
прикупљају биће искоришћени само у свр-
ху обраде података у конкурсном поступку 
у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018). 

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

Београд, Катарине Амброзић 3

Сарадник у звање асистента за 
ужу стручну област Пројектовање 

саобраћајних токова и организација 
саобраћаја и транспорта и 

Безбедност и регулисање саобраћаја
на одређено време од 3 године са 

могућношћу продужења за још 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова које пред-
виђа Закон о раду кандидати треба да имају 
одговарајући академски назив или дру-
ге услове: у звање асистента може бити 
изабран студент докторских студија који је 
сваки од предходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам 
(8) и који показује смисао за наставни рад 
у складу са општим актима високошколске 
установе. Уз пријаву на конкурс учесни-
ци конкурса су дужни да поднесу: 1. радну 
биографију која треба да садржи следеће 
податке: 1) личне податке: име и прези-
ме; подаци о рођењу (дан, месец и година, 
место рођења, општина); држављанству, 
телефон и мејл); 2) о постигнутим степени-
ма образовања: основне студије: назив уста-
нове на којој су завршене, место и датум 
завршетка, одсек, смер, студијски програм, 
ужа област која је наведена у дипломи; 
мастер студије: назив установе на којој су 
завршене, место и датум завршетка, сту-
дијски програм, ужа област која је наведена 
у дипломи; специјалистичке студије: назив 
установе на којој су завршене, место и 
датум завршетка, студијски програм, назив 
рада, име и презиме ментора, ужа научна, 
стручна, односно уметничка област која 
је наведена у дипломи; магистарске сту-
дије: назив установе на којој су завршене, 
место и датум завршетка, назив рада, име 
и презиме ментора, ужа научна, стручна, 
односно уметничка област која је наведена 
у дипломи; докторске студије: назив уста-
нове на којој су завршене, место и датум 
одбране, наслов дисертације, име и прези-
ме ментора, ужа научна, стручна, односно 
уметничка област која је наведена у дипло-
ми. Податке о датуму и месту нострифика-
ције дипломе стечене у иностранству (ако 
је било која диплома из става 1 ове тачке 
стечена у иностранству), називу установе 
која је извршила нострификацију; датуму и 
месту где је нострификована диплома сте-
чена, називу установе у којој је стечена.  

3) Податке о научноистраживачком, умет-
ничком, стручном и професионалном допри-
носу за: техничко-технолошке науке: научни 
и стручни радови објављени у међународним 
и домаћим часописима; радови штампаним 
у зборницима са научних и стручних скупо-
ва;монографија, уџбеник, прегледни чланак, 
збирка задатака, практикум; патенти, нови 
производи или битно побољшани постојећи 
производи; нове биљне врсте, нове врсте 
стоке и нове технологије; професионално 
(научноистраживачко, уметничко и струч-
но) усавршавање знања и вештина, Библи-
ографија објављених радова и литературе 
за учење треба да буде наведена по општим 
библиографским принципима, односно упут-
ствима за цитирање литературе у научном 
часопису и то по врсти радова. Напомена: 
моле се кандидати да биографске податке и 
податке о научноистраживачком, стручном 
и професионалном доприносу, осим у штам-
паној форми доставе и на CD-у; 4) податке 
о доприносу у настави: о унапређењу обра-
зовног процеса: руковођење развојем или 
учествовање у развоју студијског програ-
ма, унапређење студијског програма, рад 
са наставним подмлатком, развој лаборато-
рија, примена система менаџмента квали-
тетом у образовном процесу, унапређењу 
система менаџмента квалитетом у циљу 
унапређења образовног процеса; о настав-
ној делатности: увођењу нових наставних 
метода; напредовању студената (пролаз-
ност, просечна оцена); руковођење заврш-
ним радовима; обезбеђењу литературе за 
учење: основни уџбеник, поглавље у основ-
ном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизо-
вана скрипта, практикум, видео туторијали, 
рецензија уџбеника и помоћних уџбени-
ка; усавршавању педагошких вештина; 5) 
податке о доприносу стручној, академској 
и широј заједници: уџбеник издат од стра-
не или за потребе других високошколских 
установа; поглавље у уџбенику издатом од 
стране или за потребе других високошкол-
ских установа; помоћни уџбеник издата од 
стране или за потребе других високошкол-
ских установа; рецензија уџбеника и помоћ-
них уџбеника, издатих од стране, или за пот-
ребе високошколских установа; руковођење 
стручним пројектима за потребе привред-
них субјеката и шире заједнице; учешће у 
стручним пројектима за потребе привред-
них субјеката и шире заједнице; рад у међу-
народним стручним организацијама; рад 
у националним стручним организацијама; 
уводна предавања на конференцијама и дру-
га предавања по позиву; чланства у одбо-
рима међународних научних конференција 
и одборима научних друштава; чланства у 
уређивачким одборима часописа, уређивање 
монографија, рецензије научних радова и 
пројеката; организација научних скупова; 
руковођење научним пројектима, потпројек-
тима и задацима; руковођење научним и 
стручним друштвима; активности у комисија-
ма и телима Министарства просвете и тели-
ма других министарстава везаних за научну 
и просветну делатност; позитивна цитира-
ност кандидатових радова - по цитату (без 
аутоцитата). 6) друге податке за које кан-
дидат сматра да су битни. 2. Доказе: извод 
из књиге рођених, извод из књиге венчаних 
(ако је кандидат ступањем у брак променио 
личне податке), уверење о држављанству 
РС, све у овереној фотокопији; диплому или 
решење о нострификацији дипломе стечене 
у иностранству, у овереној фотокопији. Ако 
кандидату, до тренутка подношења пријаве 
није издата диплома, подноси се уверење о 
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завршетку студија у овереној фотокопији, 
осим за нострификацију дипломе; доказе о 
изборима у наставно и научно звање, ако 
је кандидат био биран у наставно и научно 
звање на другој установи; копије импресума, 
односно каталога са изложби о објављеним 
радовима, сертификате, потврде, уверења 
и друге исправе издате од научних, струч-
них и других надлежних организација, орга-
низатора научних, стручних и уметничких 
скупова, организатора пројеката, научних, 
стручних и уметничких часописа, високош-
колских установа за сваки податак наведен 
у пријави који се односи на научноистражи-
вачки, уметнички, стручни и професионал-
ни допринос; допринос у настави; допринос 
стручној, академској и широј заједници, дру-
ге доказе за које учесник конкурса сматра 
да су битни. Пријаве се подносе у року од 8 
(осам) дана од дана објављивања на адре-
су: Академија техничких струковних студија 
Београд, 11000 Београд, Катарине Амброзић 
3. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир и разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „БИСА СИМИЋ”
11408 Велика Крсна, Централна 13

тел. 011/8215-455

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве у погледу образовања прописане чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: да има 
одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степенаиз 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 нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 
да има положен стручни испит, односно 
лиценцу за рад наставника односно струч-
ног сарадника; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да има најмање осам година 
радног искуства у установи на пословима 
образовања и васпитања; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије;- да 
зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом, канди-
дати морају да доставе: оверену фотокопију 

дипломе о стеченом образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту - лиценци; доказ о радном стажу на 
пословима образовања и васпитања; доказ 
о неосуђиваности и непостојању дискри-
минаторног понашања - уверење МУП-а; 
доказ да се против њих не води кривични 
поступак - потврда суда; извод из матичне 
књиге рођених, (венчаних за жене); уве-
рење о држављанству; лекарско уверење о 
испуњености психофизичких и здравствених 
способности за рад са децом и ученицима; 
оверену фотокопију лиценце за директора 
уколико је поседују; оквирни план рада за 
време мандата; доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора школе у оцени 
спољашњег вредновања за кандидате који 
су претходно обављали дужност директора 
(ако је извршен стручни - педагошки надзор 
- извештај просветног саветника, односно 
потврду школе ако надзор није извршен). 
Рок за подношње пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве доставља-
ти на горе наведену адресу, са назнаком 
„Конкурс за директора“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.Све 
додатне информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе на број телефо-
на: 011/8215-455.

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
11000 Београд, Јована Суботића 2

тел. 011/2440-617

Наставник медицинске групе 
предмета

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег обра-
зовања - стечено високо образовање: (1) на 
студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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 нау-
чне, 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 уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидати морају да имају 
образовање према Правилнику о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада остало - личне услуге („Сл. 
гл. РС“ бр. 4/2022 и 15/2022) и да имају сле-
дећа звања: доктор медицине специјали-
ста ургентне медицине; доктор медицине; 
доктор стоматологије; доктор медицине, 
специјалиста за хигијену; доктор медици-
не, специјалиста хигијене; 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (доказ се подноси пре 
закључења уговора о раду); 3) неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-

тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) знање 
српског језика.

ОСТАЛО: кандидати подносе следећу доку-
ментацију: одштампан и попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривич-
но 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); уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о знању српског језика (кандидати 
који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику не подносе овај доказ); рад-
ну биографију. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа. Прија-
ве са потребном документацијом подносе се 
у затвореној коверти, на адресу школе, лич-
но, радним данима од 09.00 до 14.00 часова, 
или препоручено поштом са назнаком „За 
конкурс за посао”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити разматране. 

УНИВЕРЗИТЕТ “УНИОН  
- НИКОЛА ТЕСЛА” 

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ  
И БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Милорада Екмечића 2
тел. 011/2620-186

Наставник (сва звања) за научну 
област Политиколошке науке

на одређено или неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из области за коју се бира стечен на 
акредитованом Универзитету и акредито-
ваном студијском програму у земљи или 
диплома доктора наука стечена у иностран-
ству, призната у складу са Законом о висо-
ком образовању, објављени стручни, однос-
но научни радови у одговарајућој области 
и способност за наставни рад. Обавезни и 
изборни услови су прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, Минималним 
условима за избор у звања наставника на 
универзитету, Статутом Факултета за дипло-
матију и безбедност и Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника и сарадника.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и дока-
зима о испуњености услова из конкурса 
(оверене копије диплома, списак науч-
них и стручних радова, научни и струч-
ни радови се достављају електронски или 
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на ЦД-у, извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверена фотокопија, уве-
рење о држављанству - оригинал или ове-
рена фотокопија, потврда да се не води 
кривични поступак и потврда о неосуђива-
ности - оригинал, не старији од 6 месеци) 
достављају се у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве слати на адресу: Факултет 
за дипломатију и безбедност, 11000 Бео-
град, Милорада Екмечића 2. Контакт теле-
фон: 011/2620-186.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20

тел. 011/3206-104

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа филозофија

(предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Епистемологија 

и Методика наставе филозофије са 
основама филозофије образовања) 

на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област 
Археологија

на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област 
Општа психологија

са 50% радног времена, на одређено 
време од 3 године (предност 

имају кандидати чије је тежиште 
истраживања Квалитативна 

психологија) 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме 
(дипломирани историчар који је назив 
дипломирани стекао у складу са правили-
ма студија која су важила до 10.09.2005. 
године; или лице које је уписало докторске 
студије историје и на предходно завршеним 
основним и мастер студијама остварило про-
сечну оцену најмање осам и које показује 
смисао за наставни и научни рад; или лице 
које је уписало докторске студије историје, 
без претходно завршених мастер студија, 
одн. које је стекло стручни назив „дипло-
мирани” у одговарајућој научној области 
и основне студије завршило са просечном 
оценом најмање осам; VII/2 степен стручног 
образовања коме је прихваћена тема док-
торске дисертације). 

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати 
треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. 
закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 - др. закон) и Стату-
та Универзитета у Београду Филозофског 
факултета (бр. 1/26-2 од дана 23.11.2018. 
године). Пријава на конкурс обавезно садр-
жи податке о радном месту на које канди-
дат конкурише (научна област, тежиште 
истраживања), датуму објаве конкурса и 
податке о кандидату (име и презиме, адре-
са пребивалишта односно боравишта - уко-

лико се адреса разликује од оне из личне 
карте навести адресу на којој кандидат/
киња физички живи, контакт телефон, 
адреса електронске поште) као и листу 
прилога који се уз пријаву достављају. 
Прилози који се достављају уз пријаву на 
конкурс: биографија са неопходним пода-
цима за писање извештаја; списак објавље-
них радова (библиографија); примерак 
објављених радова (научних монографија, 
зборника радова, уџбеника, итд...); овере-
не копије диплома или уверења (уколико 
диплома још није издата), а за дипломе на 
страном језику - оверен превод дипломе; 
очитана лична карта; изјава о изворности 
(прилаже се само за радно место редовног, 
ванредног професора и доцента и налази 
се на сајту Факултета у делу: о запосле-
нима - одлуке, упутства, обрасци-избор у 
звање- изјава о изворности); кандидати 
који аплицирају за радно место, а још увек 
раде на некој установи образовног каракте-
ра или су радили, прилажу потврду да им 
није изречена мера јавне осуде за повреду 
Кодекса професионалне етике на тој уста-
нови (односи се на запослене ван Филозоф-
ског факултета); кандидати који аплици-
рају на радна места асистент и сарадник у 
настави прилажу извод из Казнене евиден-
ције о чињеницама да нису правноснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи. Пријаве са прилози-
ма доставити Архиви Филозофског факул-
тета у Београду на адресу: Чика Љубина 
18-20, 11000 Стари град, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Лице заду-
жено за пружање информација о конкур-
су: стручнотехничка сарадница за рад-
не односе Катарина Тодоровић, телефон: 
011/3206-104.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 
“РАДЕ КОНЧАР”

11060 Београд, Браће Грим 32
тел. 011/2761-963

Наставник економике и организације 
предузећа и предузетништва

УСЛОВИ: кандидати морају да: имају одго-
варајуће образовање; имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад; 
нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; имају држављанство Репу-
блике Србије; знају српски језик. Кандидати 
уз пријаве достављају оверене фотокопије: 
дипломе, извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству. Пријаве 
на конкурс слати на горе наведену адресу 
или лично. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи.

ОШ “ДРАГАН ЛУКИЋ”
11070 Нови Београд, Неде Спасојевић 6

тел. 011/2281-390

Наставник разредне наставе у 
целодневној настави

на одређено време, замена преко  
60 дана, до истека мандата директора 

односно до истека привремене 
спречености за рад због неге члана  

уже породице
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор разредне наставе, про-
фесор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском 
школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мас-
тер учитељ, дипломирани учитељ - мас-
тер, професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу. Кандидат треба 
да испуњава све услове за пријем у рад-
ни однос из чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. У поступку одлучивања о избо-
ру кандидата врши се претходна провера 
психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. На 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима упућују се кандидати 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. 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 званич-
ној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС. Уз 
одштампани пријавни формулар кандидати 
обавезно подносе доказ о одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипло-
ме одговарајућег степена и врсте образо-
вања, а лица са звањем мастер обавезно 
достављају и диплому основних академ-
ских студија), доказ да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно 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 испи-
ту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, биогра-
фију. Фотокопије докумената морају бити 
оверене, у супротном се неће узети у раз-
матрање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Доказ да кан-
дидат 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 директор школе у 
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року од 8 дана од достављања образложе-
не листе кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос. Пријавни форму-
лар 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 кон-
курсном поступку.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165
тел.011/3092-999

Ванредни професор за ужу научну 
област Политички системи

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII сте-
пен стручне спреме, односно докторат наука 
из уже научне области за коју се бирају, као 
и да испуњавају услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању (“Службени глас-
ник 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), Ста-
тутом Универзитета у Београду и Факултета 
политичких наука за избор у звање ванред-
ног професора и Правилником о минимал-
ним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Уни-
верзитета у Београду”, бр. 192/16 са измена-
ма и допунама).

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова (биографија, ове-
рен препис диплома и додатака диплома / 
уверења о положеним испитима свих нивоа 
студија, очитана / копија личне карте кан-
дидата, списак научних и стручних радова, 
објављене радове и друге доказе у складу 
са напред наведеним актима) доставити на 
горе наведену адресу у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву са 
доказима кандидат доставља и својеруч-
но 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 организо-
ваће се приступно предавање у складу са 
Одлуком о извођењу приступног предавања 
на Универзитету у Београду („Гласник Уни-
верзитета у Београду” бр. 195 од 22.09.2016. 
године, са изменама и допунама). Неблаго-
времено достављене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ” 
11000 Београд, Др Милутина Ивковића 4

тел. 011/264-7742

Наставник биологије
на одређено време

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег обра-
зовања: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине 

и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; знање 
српског језика и језика на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: пријаве треба послати на горе 
наведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона 011/264-7742. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: попуњени 
пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, са одштам-
паним пријавним формуларом; доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству и извод из матичне књи-
ге рођених); оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу (осим за 
приправнике и друга лица која могу засно-
вати радни однос без положеног одгова-
рајућег испита); доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Одлуку о избору кандидата доноси конкур-
сна комисија након обављеног разговор са 
кандидатима који испољавају прописане 
услове и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима.

УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА 

11000 Београд, Југ Богданова 28

Оглас објављен 09.11.2022. год. у публи-
кацији „Послови“ мења се тако што уместо 
„наставник наставних предмета агенцијско и 
хотелијерско пословање (практична наста-
ва, практична настава у болоку, профе-
сионална пракса), на одређено време пре-
ко 60 дана - 2 извршиоца“ треба да стоји 
„наставник наставног предмета Агенцијско и 
хотелијерско пословање (практична наста-
ва, практична настава у блоку и професио-
нална пракса) на одређено време преко 60 
дана, на период од 4 године, ради замене 
наставника који је именован за директора 
- 1 извршилац и наставник наставног пред-
мета Агенцијско и хотелијерско пословање 
(практична настава, практична настава у 
блоку и професионална пракса) на одређе-
но време преко 60 дана, до 31.8.2022. годи-
не, ради замене одсутног наставника који 
је распоређен на радно место помоћника 
директора - 1 извршилац“. У осталом делу 
текст конкурса остаје непромењен.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТОЗАР РАДИЋ”

19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120

e-mail: skolatekija@gmail.com

Наставник француског језика
са 44,44% радног времена,  

на одређено време преко 60дана,  
до повратка запослене на рад са 

боловања, ради одржавања трудноће, 
породиљског одсуства и одсуства  

са рада ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који сагласно чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, испуњава следеће услове: 1) поседује 
одговарајуће образовање прописано Законом 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) поседује држављанство Републике 
Србије; 4) зна српски језик на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад; 5) није осуђи-
ван 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 родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминитарно понашање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати уз пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
подносе и следећу документацију: доказ о 
држављанству РС (уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених, не ста-
рији од 6 месеци); оверен препис / фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о знању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику); доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања 
(потврда из надлежне полицијске управе). 
Пријаве послати на горе наведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти преко имејл адресе: skolatekija@gmail.com 
и преко телефона 019/804-120.

ГИМНАЗИЈА “БОРА СТАНКОВИЋ”
19210 Бор, Зелени булевар 26

Наставник биологије
са 10% радног времена, 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, под условима 
прописаним чланом 139 ЗООСОВ и то ако: 
има одговарајуће образовање; има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично  



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1014 | 16.11.2022.26

дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тиз правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњЗвању 
услова који се достављају установи за пре-
дметно радно место су: Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а одштампани 
пријавни формулар достављају установи; 
потписана биографија кандидата; уверење 
о држављанству не старије од шест месе-
ци; уверење о неосуђиваности из казне-
не евиденције полицијске управе; извод из 
матичне књиге рођених; оригинал / оверена 
копија дипломе о стеченом једном од звања: 
професор биологије; дипломирани моле-
куларни биолог и физиолог; дипломирани 
биолог; дипломирани биолог, смер заштита 
животне средине; дипломирани професор 
биологије; дипломирани биолог - мастер; 
дипломирани биолог заштите животне сре-
дине; масгер биолог; мастер професор био-
логије; дипломирани професор биологије - 
мастер. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије биологије. Канди-
дати који испуњавају услове конкурса, биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши над-
пежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способност 
за рад са децом и ученицима. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“ НСЗ. 
Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу Љубомир Губијан. Пријаве се 
подносе на горе наведену адресу. Пријаве се 
подносе искључиво путем поште или лично 
у секретаријату Гимназије. Напомена: непот-
пуне пријаве се неће узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “БРАНКО ПЕРИЋ”

19257 Рудна Глава
тел. 030/2585-650

e-mail: rudosbp@gmail.com

Оглас објављен 21.09.2022. године у публи-
кацији “Послови” (број 1006), поништава се 
у целости.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА 
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 11
тел. 019/548-474

Наставник теоретских предмета
на одређено време до повратка 

запослене због привремене  
спречености за рад (породиљско 

одсуство) 

УСЛОВИ: дипломирани музички педагог; 
дипломирани музичар - педагог; мастер 

теоретичар уметности, професионални ста-
тус - музички педагог, музички теоретичар. 
1. Одговарајуће образовање: високо образо-
вање стечено:1) на студијама дргог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, мастер струковне сту-
дије), 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Изузетно, високо обра-
зовање стечено: 1) на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), 2. 
психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима, накнад-
но пре закључења уговора; 3. потврда да 
није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и члана и члана 
17 тачка 1.3.1. Правилника о организацији 
и систематизацији радних места у Уметнич-
кој школи „Стеван Мокрањац“ у Неготину. 
Кандидати подносе одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне страни-
це Министарства просвете. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да 
приложе: уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци; оверен препис дипломе о 
стеченој стручној спреми од стране јавног 
бележника, суда или општинске управе за 
градове и општине у којима нису именовани 
јавни бележници; уверење о некажњавању; 
лекарско уверење; остала документа који-
ма се доказује испуњеност услова конкурса; 
личну биографију. Описи послова за рад-
на места су утврђена Правилником о орга-
низацији и систематизацији радних места 
у Уметничкој школи „Стеван Мокрањац“ у 
Неготину кандидатима су доступани на увид 
у просторијама Секретаријата школе радним 
данима од 08 до 10 часова. Пријаве и доказе 
о испуњењу услова кандидати могу преда-
ти лично Секретаријату школе, или послати 
поштом на адресу: Уметничка школа“Стеван 
Мокрањац“ Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 
11, 19300 Неготин, са назнаком „За конкурс 
за запошљавање“. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор. Оста-
ли кандидати добиће обавештење о избори 
по конкурсу. Кандидат, наставник клавира, 
који буде изабран по овом конкурсу дужан 
је да, ради заснивања радног односа, доста-
ви лекарско уверење о здравственој способ-
ности у складу са позитивним прописима. 
Тек након доношења наведеног документа 
могуће је заснивање радног односа одређе-
но време.Неблаговремене и непотпуне 
пријаве на конкурс неће бити узете у раз-
матрање. Конкурс објавити у часопису НСЗ 
„Послови“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити у секретаријату школе или 
на телефон 019/548-474.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА 
„АРСЕНИЈЕ ЛОМА”

32313 Рудник, Војводе Арсенија Ломе 1

Наставник музичке културе
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене запослене на 
породиљском одсуству и одсуству ради 

неге детета

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним 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 Правил-
ником 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 здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног цаобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без оби-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик. Кан-
дидат је дужан да приложи читко попуњен 
пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, потписану биографију, оверену 
копију уверења о држављанству не старију 
од 6 месеци, оверен извод из матичне књи-
ге рођених, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, потврду о неосуђива-
ности надлежне полицијске управе (не ста-
рију од једног месеца), очитану личну кар-
ту, доказ о познавању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима се доставља 
по коначности одлуке о избору каната, а 
пре потписивања уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве 
са потребним документима доставити на 
горе наведену адресу. 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Цара Душана 34

Наставник у звању ванредни 
професор за ужу научну област 
Ратарство, повртарство и крмно 

биље
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор агрономских наука, доктор биотехнич-
ких наука, доктор пољопривредних наука, 
доктор наука - биотехничке науке. Остали 
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услови за избор у звање наставника утврђе-
ни су чланом 74 ст 8 Закона о високом 
образовању (Сл. гласник РС број 88/2017, 
27/2018, 73/2018), Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у 
Крагујевцу и Статутом Агрономског факул-
тета у Чачку. Напомена: кандидат мора да 
испуњава општи предуслов у погледу неос-
уђиваности утврђен чланом 72 став 4 Зако-
на о високом образовању и дужан је да уз 
пријаву на конкурс достави и одговарајући 
доказ надлежног органа (МУП-а) о неосуђи-
ваности. Пријаве кандидата који не доста-
ве наведени доказ или не испуњавају овај 
услов, неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања и број телефона, податке 
о образовању, податке о радном искуству и 
друго. Уз пријаву обавезно доставити при-
логе: биографију, списак радова, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
доказ надлежног органа МУП-а о неосуђи-
ваности и друго. Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђи-
вања релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у 
звање (www.kg.ac.rs - прописи-универзи-
тетски прописи-документи и акта у области 
образовања и наставе), утврђена је обаве-
за кандидата, учесника конкурса, да реле-
вантна документа, која прилаже ради оцене 
испуњености општих услова, као и оба-
везних и изборних елемената прописаних 
чланом 8 Правилника о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицања звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу, дос-
тавља у електронском облику (на компакт 
диску ЦД-у), на начин утврђен овим упут-
ством. Пријаве на конкурс се подносе на 
горе наведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА  
У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Светог Саве 65

Оглас објављен 09.11.2022. године, у пуб-
ликацији „Послови“ (број 1013, стране 42 и 
43), допуњује се тако што се за свако рад-
но место у делу услова додаје нови став: 
„Адреса на коју се подносе пријаве на кон-
курс: Факултет техничких наука у Чачку, 
Светог Саве 65, 32000 Чачак. Рок за пријаву 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати су обавезни да прија-
ве на конкурс доставе у затвореној коверти 
са назнаком „Пријава на конкурс - не отва-
рати.” Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање“.

ЈАГОДИНА

ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2

тел. 035/561-697

Наставник фармацеутске групе 
предмета

УСЛОВИ: у радни однос може да буде 
примљено лице: 1 које има одговарајуће 
високо образовање стечено: 1) на студија-

ма другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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 интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинује целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педа-
гошких наука под условом да има заврше-
не студије првог степена из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет 
односно групу предмета; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из тачке б) мора да има завршене сту-
дије другог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет однос-
но групу предмета. 2. Kоје има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. које није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзора на изречену кривичну 
санкцију и за које није утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. које има држављан-
ство Републике Србије; 5. које зна српски 
језик на којем се остварује образовно вас-
питни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете. Уз одштампани 
пријавни формулар достављају: биографију; 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, кандидати који имају 
високо образовање стечено на студијама 
другог степена достављају оверену копију 
дипломе другог степена и оверену копију 
дипломе основних академских студија; уве-
рење надлежне полицијске управе да нису 
правноснажно осуђивани за наведена кри-
вична дела (уверење треба да буде издато 
након расписивања конкурса); уверење / 
потврду Повереника за заштиту равноправ-
ности да за кандидата није утврђено дис-
криминаторно понашање; оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месе-
ци); оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од шест 
месеци); доказ да знају српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад 
(овај доказ доставља кандидат који одго-
варајуће високо образовање није стекао на 
српском језику). Лекарско уверење надлеж-
не здравствене установе (доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима) доставља канди-
дат, који буде примљен у радни однос, пре 
закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се 
лично или поштом у затвореним ковертама 
на горе наведену адресу. Ближе информа-
ције могу се добити на тел. 035/561-697.

КИКИНДА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 7

тел. 0230/422-023
e-mail: etski@mts.rs

Стручни радник  педагог

УСЛОВИ: (1) професор педагогије; (2) 
дипломирани педагог - општи смер или 
смер школске педагогије; (3) дипломирани 
школски пдагог - психолог; (4) дипломира-
ни педагог; (5) мастер педагог; (6) дипло-
мирани педагог - мастер. Лице из подтач. 
(5) и (6) мора имати најмање 30 ЕСПБ из 
развојно-педагошких предмета. Испуњеност 
ових услова доказује се потврдом издатом 
од стране матичне високошколске устано-
ве. Кандидати који се пријављују на кон-
курс морају да имају одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из тач-
ке 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Кандидати који се 
пријављују на конкурс морају да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. На сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја постављен је форму-
лар који се попуњава приликом пријављи-
вања на конкурс за пријем у радни однос 
у установи. Формулар је доступан у делу 
Запошљавање у просвети. 

ОСТАЛО: уз наведени формулар (пријаву) 
кандидат треба да поднесе следећа доку-
мента: кратку биографију; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; 
доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) - подноси се 
пре закључења уговора о раду; уверење да 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (издато после 
објављивања конкурса); оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); доказ 
да кандидати знају српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад 
- подносе само кандидати који образовање 
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нису стекли на српском језику (оверену 
фотокопију); оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; фотокопију 
личне карте / очитану личну карту. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узети у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом доставити лич-
но или слатиу затвореној коверти са назна-
ком „За конкурс“ на горе наведену адресу. 
Конкурс за пријем у радни однос спрово-
ди конкурсна комисија коју ће директор 
именовати посебним решењем. Кандидати 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Након достављања резул-
тата психолошке процене за рад са децом 
и ученицима, конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима који испуњавају 
услове за пријем у радни однос. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења угово-
ра о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење). 
Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени само у сврху обраде података у 
конкурсном поступку у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник 
РС”, бр. 87/2018).

ОШ “ВАСА СТАЈИЋ”
23305 Мокрин, Светог Саве 101

тел. 0230/362-048

Професор разредне наставе са 
одељењским старешинством
на одређено време, до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане у чл. 139 и да има одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140, 141, 
142, 143 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“ 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20 и 121/21) и чл. 2 Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника 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, 11/19, 2/20, 
6/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 
18/21, 1/22, 5/22, 6/22, 10/22 и 15/22) 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 сте-
пена- (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то 1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошкох 
наука, 3) 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 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи и то: професор разредне наставе; 
професор педагогије са претходно заврше-
ном педагошком академијом или учитељ-

ском школом; профеоср разреден наставе 
и енглеског језика за основну школу; мас-
тер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; 
профеоср разредне наставе и ликовне кул-
туре за основну школу; да поседује психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин Републике Србије; да зна 
српски језик (доставља се уколико кандидат 
није одговарајуће образовање стекао на 
српском језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да доставе: дипломе о стеченој 
стручној спреми или оверену фотокопију; 
извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од шест 
месеци); потврду о неосуђиваности издаје 
надлежна полицијска управа (не старије 
од дана објављивања конкурса) оригинал 
или оверена фотокопија-доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условну казну затвора у трајању од нај-
мање три месеци као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица или родоскрњавење, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родос-
крвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију за које није у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима школа ће тра-
жити од изабраног кандидата пре закљу-
чивања уговора о раду; доказ о знању 
српског језика су у обавези да доставе кан-
дидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику; извод из матичне 
књиге рођених на обрасцу издатом након 
01.03.2010. године, односно његову овере-
ну фото-копију за кандидате који су проме-
нили презиме односно име после издавања 
дипломе. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интеренет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају горе наведену 
документацију. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор упућују се психолошку 
процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна национа-
лана служба за запошљавање применом 
стандрадизованих поступака. Након дос-
тављања резултата психолошке процене 
за рад са децом и ученицима, конкусрна 
комисија обавља разговор са кандидатима 

који испуњавају услове за пријем у редни 
однос. Пријаве слати у затвореном омоту са 
назнаком „За конкурс - професор разредне 
наставе “ на горе наведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити на 
број телефона 0230/362-048.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА  
„РАДОШ ТОШИЋ”

38334 Осојане, нема улице бб. 
e-mail: radostosicosojane@gmail.com

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1. да има одговарајуће висо-
ко образовање, стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студијама дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука, уз које кандидат 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 уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице мора да има одгова-
рајуће образовање за наставника основне 
школе. 2) Да има дозволу за рад настав-
ника. 3) да има положен испит за дирек-
тора школе (лиценцу директора), изабра-
ни директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност, 
а ако не положи испит за директора у року 
од две године од дана ступања на дужност, 
престаје дужност директора; 4) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 5) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 7) да има држављанство Репу-
блике Србије; 8) да зна српски језик (на том 
језику се остварује образовно -васдпитни 
рад у школи); 9) да има најмање осам годи-
на рада у образовно-васпитној установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: доказ да има одгова-
рајуће образовање (оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, не старију 
од шест месеци), оверену фотокопију доз-
воле за рад наставника (не старију од шест 
месеци), оверену фотокопију лиценце за 
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директора школе (не старију од шест месе-
ци), доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за дела из тачке 5) овог конкурса 
- оригинал или фотокопија (не старији од 
шест месеци) из надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
за запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, оригинал или оверену 
фотокопију уверења (не старије од шест 
месеци) надлежног суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак и није 
покренута истрага за кривична дела, доказ 
о држављанству Републике Србије, доказ о 
знању српског језика, уколико образовање 
није стечено на српском језику, потврда о 
дужини рада у образовно-васпитној устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
доказе о резултатима стручно-педагошког 
надзора у свом раду (извештај просвет-
ног саветника), остале податке које сма-
тра корисним у циљу свог избора (преглед 
кретања у служби, друге доказе о сопстве-
ним стручним и организационим способ-
ностима). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Пријаву за конкурс зајед-
но са документацијом доставити на адресу 
ОШ „Радош Тошић”, 38334 Осојане, нема 
улице. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе на теле-
фон 066/5159-816. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА  
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

38220 Косовска Митровица, Џона Кенедија 17

Педагошки асистент

УСЛОВИ: висока стручна спрема. Кандидат 
треба да испуњава услове предвиђене чла-
ном 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Уз 
пријаву на конкурс, кандидати подносе и 
доказе о испуњености услова и то: дипло-
му о стеченом одговарајућем образовању; 
лекарско уверење; уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци); кратку биогра-
фију; уверење да против кандидата није 
покренут кривични поступак и да се не води 
истрага; извод из матичне књиге рођених. 
Сва наведена документа морају бити у ори-
гиналу или оверене фотокопије. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене, некомплетне, 
неразумљиве или непотпуне пријаве које не 
садрже сва документа наведена у конкурсу, 
биће одбачена закључком конкурсне коми-
сије. Пријаве се подносе лично или поштом 
на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић”, 38220 
Косовска Митровица, Џона Кенедија 17. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
“СВЕТИ САВА”
38211 Племетина

Педагошки асистент
за пружање додатне подршке 

ученицима ромске националности 
којима је потребна додатна подршка  

у образовању, на одређено време  
до краја школске 2022/23. године, 

односно до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20, 129/2021): да 
има одговарајуће образовање односно да 
има, у складу са Правилником о педагошком 
асистенту и андрагошком асистенту (“Служ-
бени гласник РС”, број 87/2019), средње 
образовање у четворогодишњем трајању и 
савладан програм обуке за педагошког асис-
тента за децу и ученике ромске национал-
ности; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно -васпитни рад 
и да зна ромски језик. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз 
пријаву на конкурс кандидати достављају: 
оверен препис / фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; сертификат Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
о положеном нивоу обуке за педагошког 
асистента (оверена фотокопија); уверење 
о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија не старија 
од шест месеци); извод из матичне књи-
ге рођених на одговарајућем обрасцу са 
холограмом; уверење о неосуђиваности 
издато од МУП-а (оригинал не старији од 
шест месеци); доказ о знању српског јези-
ка (диплома о стеченом образовању изда-
та на српском језику се сматра као доказ 
о испуњености услова); краћу биографију 
са адресом и контакт телефон. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности 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 психолош-
ку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт 
адресе које су навели у својим пријава-
ма. Након обављене психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима,  

конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и обавља разговор са кан-
дидатима, а о датуму обављања разгово-
ра кандидати ће бити обавештени на број 
телефона који напишу на пријави. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити поштом, или лично, на 
адресу школе: ОШ „Свети Сава“, 38211 
Племетина, са назнаком “За конкурсну 
комисију - конкурс за педагошког асистен-
та”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријавом на конкурс 
кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврху пријема у 
радни однос. Ближе информације могу се 
добити на телефон 028/467-784. 

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ  
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица 
Филипа Вишњића бб.

Наставник у звање редовног 
професора, за научну област 

Филолошке науке, ужа научна 
област Савремени српски језик

са 50% радног времена

Наставник у звање доцента, за 
научну област Педагошке науке,  

ужа научна област Педагогија
на одређено време 5 година

Наставник у звање доцента, за 
научну област Филозофија, ужа 

научна област Нововековно
савремена филозофија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидати за настав-
ника треба да испуњавају и посебне усло-
ве предвиђене чланом 74 и 75 Закона о 
високом образовању Републике Србије 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. Закон, 73/2018 и 67/2019, 6/2020 - др. 
закон и 11/2021 - аутентично тумчење, 
67/2021 и 67/2021 - др. закон), чланом 139 
-153. Статута Филозофског факултета, Пра-
вилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Пришти-
ни са привременим седиштем у Косовској 
Митровици и Правилником о минималним 
условима за избор узвање наставника 
Филозофског факултета у Косовској Митро-
вици. Кандидати су дужни да уз пријаву на 
конкурс доставе: биографију, оверене пре-
писе диплома о стеченим нивоима студија, 
цписак објављених публикација, научних и 
стручних радова, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уве-
рење да против кандидат није покренута 
истрага нити подигнута оптужница и дру-
ге доказе о испуњености услова конкур-
са. Кандидати су обавезни да сву потреб-
ну документацију доставе у електронској 
форми на ЦД-у и ПДФ формату. Пријаве 
са потребном документацијом подносе се 
на адресу: Филозофски факултет, 38220 
Косовска Митровица, Филипа Вишњића 
бб., са назнаком „За конкурс”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Обавештења се могу добити на телефон: 
028/425-473 и 425-475.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА  
“НИКОЛА ТЕСЛА”  

ОБИЛИЋ - ПРИЛУЖЈЕ
38211 Прилужје
тел. 028/467-556

e-mail: tsnikolateslaobilc@yahoo.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде 
лице које испуњава услаове прописане чла-
ном 139 и чланом 140 става 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 6/2020 и 129/2021), односно 1. лице 
које је стекло одговарајуће образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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 
интедисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз које кандидат мора да 
има претходно завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. дозвола за 
рад, односно положен испит за наставника 
или стручног сарадника; 3. обука или поло-
жен испит за директора установе: изабра-
ни кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност; 
4. најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 5. пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 6. да лице није 
осуђивано правоснажном судском пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела про-
тив примања и давања мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добра заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 7. држављанство Републи-
ке Србије; 8. знање српског језика. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандида-
ти прилажу: испуњен образац формула-
ра за пријаву на конкурс, преузет са стра-
нице сајта Министарства проосвете www.
mpn.gov.rs; диплому о стеченој стручној 
спреми; кандидати који су стекли образо-
вање по прописима о високом образовању 
почев од 10.09.2005. године подносе овере-
ну фотокопију дипломе и основних и мас-
тер студија; уверење о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу; потврду да 
кандидат има најмање осам година радног 
искуства на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег обра-
зовања: потврда садржи податак о радном 
стажу и пословима које је лице обављало 

и издаје је установа у којој кандидат ради; 
ако кандидат није у радном односу, потвр-
ду издаје установа у којој је кандидат сте-
као радно искуство у области образовања 
и васпитања; уверење о држављанству; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здарвственој способности за рад са децом 
и ученицима; уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривич-
ни поступак и да није покренута истрага; 
уверење издато од надлежне полицијске 
управе о казненој евиденцији за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
уверење Привредног суда да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности; 
извод из матичне књиге рођених; доказ /
уверење о савладаној обуци или положеном 
испиту за директора школе (пријава која 
не садржи ово уверење или доказ неће се 
сматрати непотпуном, а уколико кандидат 
буде изабран биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе); 
доказ да кандидат зна српски језик уколико 
образовање није завршио на српском јези-
ку (потврда одговарајуће високошколске 
установе да је положио испит из српског 
језика); уколико се на конкурс пријављује 
лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања 
- доказ о резултату стручно педагошког 
надзора, односно потврду надлежне школ-
ске управе да у току његовог мандата није 
вршен стручно педагошки надзор, уколико 
исту не поседује; биографија, са кратким 
прегледом кретања у служби, и прегледом 
програма рада школе. Комплетна докумен-
тација подноси се у 2 примерка у оригиналу 
или у овереним фотокопијама које је оверио 
јавни бележник. Сва захтевана уверења не 
смеју бити старија од 6 месеци у тренутку 
подношења. Рок за пријаву на конкурс је 15 
дана од дана од објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријава са потребном докумен-
тацијом подноси се у затвореној коверти 
са назнаком “Конкурс за директора школе”, 
на адресу: Техничка школа “Никола Тесла”, 
Обилић - Прилужје, 38211 Прилужје. Шко-
ла нема обавезу да пријављеном кандидату 
враћа документацију. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, на 
тел. 028/467-556. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање.

КРАГУЈЕВАЦ

ОШ „СЛАВКО ПОПОВИЋ”
Аранђеловац

34305 Даросава
тел. 034/6741-105

Стручни сарадник  педагог
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до повратка запослене са 
породиљског одсуства односно одсуства 

са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних чла-
ном 24 Законом о раду („Сл. гласник РС“ 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 
95/2018 - аутентично тумачење) у радни 
однос може бити примљен кандидат који 
испуњава и следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање прописано чланом 139,  

140 и 142 и 144 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 27/2018 - 
др. Закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21) и чла-
ном 6. став 1 тачка 1. Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. 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, 19/2020, 3/2021 и 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http://www. mpn. gov. 
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE. doc), а потребну доку-
ментацију заједно са попуњеним и одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
школи. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: попуњен и одштампан 
пријавни формулар; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању из члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: на 
студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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 нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима које су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, а 
у складу са чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија); доказ из казнене евиденције 
МУП-а да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела наведена у условима из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (оригинал или 
оверена копија); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена 
копија); доказ одговарајуће високошкол-
ске установе о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад, уколико 
образовање није стечено на српском јези-
ку (оригинал или оверена копија). Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученици-
ма - доставља само изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Све оверене 
фотокопије или оригинали напред наведе-
не документације не смеју бити старије од 
6 месеци. 
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Наставник математике
са 88,88% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, до повратка запослене са 
породиљског одсуства односно одсуства 

са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/17 и 95/2018 - аутентич-
но тумачење) у радни однос може бити 
примљен кандидат који испуњава и сле-
деће услове: да има одговарајуће образо-
вање прописано чланом 139, 140 и 142 и 
144 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 27/2018 - др. Закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/21) и чланом 3 став 1 
тачка 9 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. 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, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www. 
mpn. gov. rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE. doc), а 
потребну документацију заједно са попуње-
ним и одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: попуњен и 
одштампан пријавни формулар; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању из члана 140 
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) сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима које су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, а у складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); доказ из казнене еви-
денције МУП-а да кандидат није осуђиван 
за кривична дела наведена у условима из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 

система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или ове-
рена копија); доказ одговарајуће високош-
колске установе о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад, уколико 
образовање није стечено на српском језику 
(оригинал или оверена копија). Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученици-
ма - доставља само изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду.Све оверене 
фотокопије или оригинали напред наведе-
не документације не смеју бити старије од 
6 месеци. 

ОСТАЛО: Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована од стране директора шко-
ле. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из чла-
на 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од 
истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који испуњавају услов за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року од 
осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандрадизованих 
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 кан-
дидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља је директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Директор школе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од дана достављања образложе-
не листе конкурсне комисије. Кандидат неза-
довољан решењем о изабраном кандидату 
може да поднесе жалбу органу управљања, 
у року од осам дана од дана достављања 
решења. Орган управљања о жалби одлучује 
у року од петнаест дана од дана подношења 
жалбе. Кандидат има право да, под надзо-
ром овлашћеног лица у установи, прегледа 
сву документацију, у складу са законом. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ако по конкурсу није 
изабран ниједан кандидат, расписује се нови 
конкурс у року од осам дана. Пријаве треба 
послати у затвореној коверти са назнаком 
“За конкурс“ на адресу ОШ “Славко Поповић“ 
Даросава, 34305 Даросава или доставити 
лично у просторијама школе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и путем телефона 034/6741-105. 

ОШ “ДРАГИША МИХАИЛОВИЋ”
34000 Крагујевац, Радована Мићовића бб.

тел. 034/323-423

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник историје
са 30% 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 
члана 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. Закони, 10/19, 
6/20 и 129/21) и то: да имају одговарајуће 
високо образовање, у складу са чланом 
140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. Закони, 10/19, 6/20 и 
129/21), као и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гл. РС”-Просветни гласник бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17, 
3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/20, 3/21 и 4/21); да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи и то: доказ о одгова-
рајућем образовању (оверена фотокопија 
дипломе траженог степена и врсте обра-
зовања, односно уверења - ако диплома 
није издата); уколико кандидат није сте-
као одговарајуће образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске уста-
нове (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија). уверење или потврда о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно пона-
шање које издаје надлежна полицијска 
управа (не старије од 6 месеци); уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима под-
носи изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријава на конкурс треба 
да садржи и податке о кандидату (име и 
презиме, адреса пребивалишта или бора-
вишта, 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 Нацио-
нална служба за запошљавање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се узи-
мати у разматрање. Пријаву на конкурс са 
потребном документацијом са назнаком “За 
конкурс за радно место ____” доставити на 
горе наведену адресу. Све потребне инфор-
мације могу се добити на телефон школе 
034/323-423. 
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КРАЉЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА”

36000 Краљево, Карађорђева 11
тел. 036/332-630

Медицинска сестра  васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање IV степена 
стручне спреме медицинска сестра - вас-
питач. Кандидати, поред наведеног морају 
испуњавати и додатне услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/17, 27/18-др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21) и то: да имају одговарајуће 
образовање, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима 
(доказ се прибавља пре закључења угово-
ра о раду), да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, да имају држављанство 
Републике Србије, да знају српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ да знају српски језик достављају само 
кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику. Кандидати морају достави-
ти попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, радну 
биографију, оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, извод из матич-
не књиге рођених (образац са холограмом - 
оригинал или оверена фотокопија), уверење 
о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старија од 
шест месеци), доказ из казнене евиденције 
МУП (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од шест месеци), уверење суда 
као доказ да лице није осуђивано (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од шест 
месеци), доказ одговарајуће високошкол-
ске установе о познавању српског језика и 
језика на којем се изводи образовни васпит-
ни рад (оригинал или оверена фотокопија), 
очитану личну карту. Рок за подношење 
пријава (са доказима о испуњењу услова) 
је 8 дана од дана објављивања конксурса 
у публикаци Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Кандидати попуњавају 
пријавни фолмулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно за одштампаним пријавним 
формуларом достављају у затвореним ковер-
тама лично или на горе наведену адресу, са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране односно биће одбачене. 
Конкурс ће спровести конкурсна комисија 
коју ће директорка именовати посебним 
решењем. Одлука о избору кандидата биће 
донета у року и по правилима предвиђеним 
у закону. Ближа објашњења могу се добити 
на телефон 036/332-630.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈОВАН ДУЧИЋ”

36205 Роћевићи, Др Михајла Сретеновића 3
тел. 036/825-295

e-mail: osrocevici@gmail.com

Наставник биологије
са 40% радног времена,  

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
прописаних Законом о раду (“Сл. гласник 
РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење) ) треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139 ст. 
1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 ст. 1 тачка 
1 подтачка 1) и 2), тачка 2 и став 2 истог 
члана и чланом 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 
и 129/2021). Степен и врста образовања за 
радно место наставника биологије морају 
бити у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022 10/2022 и 15/2022). 
Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (у делу: „Школски и 
студентски живот - Запошљавање у просве-
ти - Формулар за пријаву на конкурс“), а 
потребну документацију, заједно са попуње-
ни пријавним формуларом достављају шко-
ли и то: уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија не старија од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених, (оригинал 
или оверена копија); оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању. Доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 
Доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, уверење о неос-
уђиваности, прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе (оригинал или оверену копију, 
не старије од 6 месеци). Доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик, у обаве-
зи су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, 
а доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика. Лекарско уверење, 
којим се потврђује да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, доставља се 
пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос 
чл. 139 Закона о основама система образо-

вања и васпитања у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма 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 про-
цене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе, сачињава образ-
ложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року 
од осма дана, од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Решење о избору кандида-
та доноси директор школе у року од осам 
дана од дана достављања образложене лис-
те. Пријаве на конкурс достављају се у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу Националне службе за запошљавање 
„Послови”, поштом на горе наведену адре-
су или лично у управи школе са назнаком 
„Пријава на конкурс за радно место настав-
ника биологије“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и пријаве са неовереном 
документацијом неће се разматрати. Кон-
такт телефон: 036/825-295 и 036/825-296.

КРУШЕВАЦ

ШОСО “ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17

тел. 037/446-700

Дефектолог наставник са 
одељенским старешинством у 

посебним условима 
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће 
образовање за рад са ученицима са сметња-
ма у развоју у складу са чл. 3 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју 
и инвалидитетом (“Сл. гл. РС - Просветни 
гласник”, бр. 17/2018, 6/2020) и то: висо-
ко образовање на студијама другог степена 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године а у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020, 
129/21); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете. 
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Попуњен и одштампан формулар канди-
дати достављају са потребном документа-
цијом (оверене фотокопије) о испуњавању 
услова из текста конкурса за радно место 
за које конкурише. Кандидати достављају 
следећу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућем образовању; 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о неосуђиваности не старије од 3 месеца; 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству не старије од 6 месеци; 
доказ о познавању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику, у 
обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе, оверена 
фотокопија). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси се пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати у поступку избора кандида-
та. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на горе наведену адресу.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
37000 Крушевац, Војислава Илића 5

тел. 037/447-300, 447-301

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022/23. године односно до 31.08.2023. 
године

УСЛОВИ: На основу члана 139 закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18 - др. Закони, 
10/19, 6/20 и 129/21) у радни однос може 
бити примљен кандидат, под условима про-
писаним законом: 1) да има одговарајуће 
образовање (оригинал или оверена фото-
копија дипломе или уверења о завршеном 
одговарајућем образовању), за обављање 
послова педагошког асистента потребно је 
најмање средње образовање; да има завр-
шен програм обуке за педагошког асистен-
та (уводни модул); да познаје ромски језик 
и да има препоруку локалне самоуправе; 
2) да има психичу, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење надлежног МУП-а РС 
(оригинал); 4) да има држављанство Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству Републике 
Србије); 5) да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ су у обавези 
да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику) - доказује се 
потврдом одговарајуће установе да је канди-
дат положио испит из српског језика. Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су 

део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве достављати на горе наведену адре-
су лично или поштом. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити на телефоне 
037/447-300 или 447-301. 

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Кувар
на одређено време до 31. августа 2023. 

године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, пропи-
сано Правилником о организацији и систе-
матизацији послова, завршено средње обра-
зовање IV, III степен угоститељске струке, 
угосртитељско-туристичке струке-конобар; 
психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; извр-
шена психолошка процена способности за 
рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против 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. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије, а докумен-
тацију овог конкурса, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
Школи најкасније у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: попуњен пријавни форму-
лар; доказ о држављанству оригинал или 
оверена фотокопија (уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених не 
старије од 6 месеци); оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања оригинал или оверена 
фотокопија (уверење из суда да лице није 
правоснажном пресудом осуђено за наведе-
на кривична дела и уверење из МУП-а да 
против лица није покренут кривични посту-
пак - за оба уверења важи да нису старија 
од 6 месеци). Пријаве треба послати на горе 
наведену адресу. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара Школе и 
преко телефона 037/3552-353.

ОШ “АЦА АЛЕКСИЋ”
37230 Александровац, Јаше Петровића 6

тел. 037/3552-151

Наставник француског језика
за рад у матичној школи у 

Александровцу и издвојеном одељењу 
у Горњем Ратају, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 
дана, до њеног повратка са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета 

Наставник француског језика
за рад у издвојеним одељењима у 
Горњем Ратају, Плешу и Плочи, на 

одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до њеног 

повратка са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета 

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање 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 посеб-
не услове прописане члановима 139 и 140 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20, 129/21) и то: поседо-
вање одговарајућег високог образовања 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, то јест 
високо образовање стечено: 1) на сту-
дијама другог степена - мастер академске 
студије, мастер струковне студије или спе-
цијалистичке академске студије (студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука, у ком случају је неопходна 
завршеност студија првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); 
или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прпису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Кандидат треба да посе-
дује степен и врсту образовања из члана 3 
став 1 тачка 3 подтачка 2) за радно место 
наставника француског језика, Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10, 16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3///21, 
4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22 и 5/22). Посе-
довање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученици-
ма; 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 безус-
ловна 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 кривич-
но дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заш¬тићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да 
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за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар-образац на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја а потребну доку-
ментацију заједно са одштанпаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Уз 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице потребно је да кандидат достави: 
кратку биографију; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци; оверен препис 
/ фотокопију дипломе или уверења о сте-
ченом образовању; доказ о знању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); уве-
рење да кандидат није осуђиван - оригинал 
не старији од 6 месеци. Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) прилаже изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидати се упућују на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Решење о избору кандидата по 
конкурсу дооси дирецтор установе у року 
од осам дана од дана достављања образло-
жене листе свих кандидата који испуњавају 
услове а коју сачињава конкурсна комисија. 
Подаци који се прикупљају биће искоришће-
ни искључиво у сврху обраде података у 
конкурсном поступку у складу са Законом 
о заштити података о личности. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Одштампани пријавни фор-
мулар са траженим доказима о испуњавању 
услова за заснивање радног односа доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу: ОШ”Аца Алексић”, 
37230 Александровац, Јаше Петровића 6, са 
назнаком на коверти “Пријава на конкурс” 
или донети лично у просторије школе. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона 037 3552-151.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА  
“СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
e-mail: osstanimirveljkovic@mts.rs

Наставник разредне наставе  
наставник у комбинованом одељењу

за рад у издвојеном одељењу школе 
у Мрвешу, на одређено време, ради 

замене одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Службени 
гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 31/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - 
аутентично тумачење), су и услови пред-
виђени чланом 139 став 1 тачке 1) -5), чла-
ном 140 став 1 и 2, 142 став 1-4 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 88/17, 95/18 - 
аутентично тумачење, 10/19, 6/20 и 139/21): 
1. поседовање одговарајућег образовање 
предвиђеног чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, односно стечено високо 
образовање: 1) на студијама другог степена 

(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; б) сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или итердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 
б) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Обавезно образовање лица из члана 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања је образовање из психолош-
ких, 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 устано-
ви, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Наставник је обавезан да ово обра-
зовање 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, има образовање из ове тачке. 2. 
Поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и уче-
ницима; 3. неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. поседовање 
држављанства Републике Србије; 5. позна-
вање српског језика на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Услови из тачака 
1) -5) доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Доказ о 
испуњености услова из тачке 1), 3), 5) сас-
тавни су део пријаве на конкурс, адоказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Докази које кандидати треба да 
доставе уз пријаву на конкурс: 1) попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технилошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs); 2) оригинал или оверену фото-копију 
извода из матичне књиге рођених: 3) уве-
рење о држављанству Републике Србије 
- (оригинал уверења не старији од 6 месе-
ци од дана објављивања конкурса); 4) ори-
гинал доказа надлежне Полицијске управе 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена бзус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, ко и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична 

дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (оригинал не старији од 
30 дана од дана објављивања конкурса); 5) 
оригинал потврде Повереника за заштиту 
родне равноправности да није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал не старији од 30 дана од 
датума објављивања конкурса). Захтев за 
издавање потврде учесник конкурса подно-
си Поверенику за заштиту родне равноправ-
ности у слободној форми на мејл poverenik@
ravnopravnost.gov.rs или поштом на адресу 
Повереник за заштиту родне равносправ-
ности, Булевар краља Александра 84, Бео-
град, са назнаком да је потврда потребна 
ради учешћа на конкурсу за пријем у радни 
однос, са навођењем имена и презимена, 
ЈМБГ и адресе учесника конкурса на коју се 
доставља потврда. Захтев упућен Поверени-
ку мора бити својеручно потписан. 6) Ове-
рену фото-копију дипломе о стеченом одго-
варајућем обрзовању, а за лица којима још 
није издата диплома оверену фото-копију 
уверења о стеченом одговарајућем обрзо-
вању; 7) за радно место наставника и струч-
ног сарадника: оверену фото-копију доказа 
надлежне високошколске установе о обра-
зовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (само 
учесник конкурса који је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина стекао на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања); 9. 
оверену фото-копију доказа одговарајуће 
високошколске установе о положеном испи-
ту из српског језика (само учесник конкурса 
који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику). Лица која су образо-
вање стекла у некој од република СФРЈ до 
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. 
јуна 2006. године или Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти обра-
зовања која је прописана чланом 140 Зако-
на или су образовање стекли у систему вој-
ног школства или у иностранству, као доказ 
о испуњености услова у погледу стеченог 
образовање, остављају оверену фото-копију 
решења министарства-овера фото-копије не 
старија од 6 месеци од датума објаве кон-
курса. Уколико учесник конкурса не достави 
доказе из тачке 7) и 8) пријава се сматра 
потпунбом, али кандидат који буде засно-
вао радни однос по конкурсу, обавезан је 
да наведено образовање стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Услови за заснивање радног 
односа морају бити испуњени и после засни-
вања радног односа. 

Педагошки асистент
за подршку ученицима ромске 

националности којима је потребна 
додатна подршка у образовању, за 

рад у Бојнику, на одређено време до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Службе-
ни гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
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31/13, 75/14, 13/17, - одлука УС, 113/170и 
95/18 - аутентично тумачење), су и усло-
ви предвиђени чланом 139 став 1тачка 1) 
-5 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС” број 
88/17, 95/18 аутентично тумачење, 10/19, 
6/20 и 129/21) и чланом 8 Правилника о 
педагошком систенту и андрагошком сис-
тенту („Службени гласник РС” број 87/19): 
1. поседовање одговарајућег образовања 
- средњег образовања у четворогодишњем 
трајању; 2. поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 3. неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. поседовање држављанства Републике 
Србије; 5. познавање српског језика и јези-
ка на коме се остварује образовно васпитни 
рад; 6. познавање ромског језика; 7. савла-
дан програм обуке у складу са Правилником 
о педагошком систенту и андрагошком асис-
тенту (“Службени гласник РС” број 87/19). 
Лице које има савладан програм обуке за 
педагошког асистента према Правилнику 
о програму обуке за педагошког асистен-
та (“Службени гласник РС” број 11/10) или 
модуларни Програм обуке за педагошког 
асистента из 2016 године, сматра се да 
има савладан програм обуке у складу са 
Правилником о педагошком аистенту или 
андрагошком асистенту (“Службени глас-
ник РС” број 87/19) за педагошког асистента 
за децу и ученике ромске националаности 
којима је потребна додатна подршка у обра-
зовању. Учесници конкурса треба да доста-
ве следеће доказе о испуњавањуу услова: 
попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал уверења не старији 
од 6 месеци од дана објављивања конкур-
са); оригинал доказа надлежне Полицијске 
управе да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као иза кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за која није, ус кладу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал 
не старији од 30 дана од дана објављивања 
конкурса); оригинал потврде Повереника 
за заштиту родне равноправности да није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (оригинал не старији од 
30 дана од датума објављавања конкурса), 
захтев за издавање потврде учесник кон-
курса подноси Поверенику за заштиту родне 

равноправности у слободној форми на имејл 
poverenik@ravnopravnost.gov.rs или поштом 
на адресу Повереник за заштиту родне рав-
ноправности, Булевар краља Александра 84, 
Београд, са назнаком да је потврда потреб-
на ради учешћа на конкурсу за пријем у рад-
ни однос, са навођењем имена и презимена, 
ЈМБГ и адресе учесника конкурса на коју се 
доставља потврда (захтев упућен Повере-
нику мора бити својеручно потписан); ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оверену фотокопију 
доказа одговарајуће високошколске уста-
нове о положеном испуту из српског језика 
(само учесник конкурса који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику); 
оригинал или оверену фотокопију доказа о 
завршеном уводном модулу за педагошког 
систента и доказ о познавању ромског јези-
ка. Доказ о здравствној способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Услови за зсанивање радног 
односа морају бити испуњени и после засни-
вања радног односа. 

ОСТАЛО: конкурс за пријем у радни однос 
спроводи конкурсна комисија коју образује 
директор школе. Кандидате чије су пријаве 
баговремене и путпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, Конкурс-
на комисија упућује на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандарздизова-
них поступака, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакт телефоне које 
су навели у пријавама. Разговор са кандида-
тима ће обавити Конкурсна комисија у прос-
торијама школе, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени путем 
контакт телефона који су навели у својим 
пријавама. Након обављеног разговора са 
кандидyтима конкурсна комисија сачињава 
образлоћену листу свих кандидата и исту 
доставља директору школе ради доношења 
решења о избору кандидата по конкурсу. 
Неблаговремене, непотпуне и неисправне 
пријаве се неће узети у разматрање. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
“Послови”. У пријави обавезно навести кон-
такт телефона. Пријаву на конкурс послати 
на горе наведену адресу, са назнаком “За 
конкурс” или предати непосредно у канце-
ларији секретара школе. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА  
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Наставник предметне наставе  
биологије

са 30% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ном школи (“Сл. гласник РС - Просвет-

ни гласник, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 20/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 15/2022) 
и то: 1) да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и др. закони, 
10/2019, 6/2020, 129/2021) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основном 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, 20/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022 и 15/2022); 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
попуњен пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије; радна биографија / 
ЦВ; оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује одговарајуће образовање; ори-
гинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених (на новом обрасцу); 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверена фотокоија доказа да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање које издаје надлежна 
полицијска управа МУП-а РС (не старије од 
6 месеци); потврда да за кандидата није, у 
складу чланом 139 ст. 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања 
утврђено дискриминаторно понашање коју 
издаје Повереник за заштиту равноправ-
ности и доказ да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Достављени подаци биће обрађивани 
у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018),  
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у сврху обраде података у конкурсном 
поступку. Сви докази прилажу се у ориги-
налу или овереној фотокопији. Напомена: 
неблаговремене, непотпуне, неразумљиве 
пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази, у оригиналу или ове-
реној фотокопији неће бити разматране од 
стране конкурсне комисије. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати, који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, се у року од осам дана упућују 
на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака, о чему ће бити 
обавештени путем контакт телефона или 
мејл адреса које су навели у својим прија-
вама. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима и обавља раз-
говор са кандидатима са листе. Разговор са 
кандидатима ће се обавити у просторијама 
школе, о чему ће кандидати бити накнад-
но обавештени путем контакт телефона или 
имејл адреса које су навели у својим прија-
вама. Конкурсна комисија сачињава образ-
ложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року 
од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у 
року од осам дана од достављања образ-
ложене листе. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве послати на горе наведену 
адресу или доставити непосредно, радним 
данима од 8 до 12 часова. Контакт телефон 
016/782-206.

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Дубочица бб.
тел. 016/222-961

Наставник географије
са 95% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образо-
вање прописано чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19, 6/20 и 129/21 у даљем тексту 
Закон) и чл. 2. Правилника о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник, бр. 
4/2022): професор географије; дипл. геог-
раф; професор историје - географије; дипл. 
географ - просторни планер; дипл. профе-
сор географије - мастер; дипл. географ - 
мастер; мастер географ; мастер професор 
географије; мастер професор географије и 
информатике; мастер професор биологије и 
географије; Лице које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завр-
шене основне академске студије на студијс-
ком програму: географија; дипл. географ; 
професор географије; двопредметне сту-

дије биологије и географије, одн. геогра-
фије и информатике. 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминитарно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна језик на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад. Напомена: уколико кан-
дидат не поседује лиценцу за наставника, 
образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, обавезан је да 
стекне у року од једне, а највише две годи-
не, од дана пријема у радни однос као услов 
за полагање испита за лиценцу наставника.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар за кон-
курс, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидати достављају следећа 
документа којим доказују да испуњавају 
услове конкурса: диплому или уверење о 
завршеном одговарајућем високом обра-
зовању (оверена фотокопија), краћу био-
графију, уверење из МУП-а да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из члана 139 став 1тачка 
3 Закона; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фото-
копија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о знању српског језика (кандидати који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику не подносе овај доказ). Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима се подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у року од 8 
дана од дана објављивања на адресу шко-
ле која је наведена у наслову. Доставље-
на документа се неће враћати. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
“ПАРТИЗАНСКИ ДОМ”

16240 Медвеђа
Доњи Бучумет, Вучаделци 116

тел. 063/1743-500

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 15% радног времена, на одређено 
време, до повратка запосленог са 

функције

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ бр. 88/17, 27/2018, 10/19, 6/20, 129/21), 
кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање стечено на студијама другог сте-
пена академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске сту-
дије и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области из одговарајућег 
предмета, односно групе предмета, образо-
вања на основу одговарајући степен стручне 

спреме, одређеног занимања према Правил-
нику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21 и 4/21); кандидат треба 
и да: психичку, има физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; је држављанин Републике 
Србије. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар скинут са званичне странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, и уз одштампан, попуњен и потписан 
формулар који је обавезан доставља и своју 
пријаву по конкурсу. Уз пријаву достави-
ти: оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци или 
оверену фотокопију; извод из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверену фотоко-
пију; уверење из основног суда и уверење 
из МУП-а; доказ да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима доказује се уверењем надлежног 
дома здравља - службе медицине рада пре 
закључења уговора о раду - доставља га 
изабрани кандидат. Предвиђена психолош-
ка процена способности кандидата за рад 
са ученицима обавља се у складу са Зако-
ном; Неблаговремене, неуредне и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Школа није у обавези да 
враћа конкурсну документацију. Пријаве 
са потребном документацијом слати препо-
ручено поштом на адресу: Основна школа 
“Партизански дом” Доњи Бучумет, Вучадел-
ци број 116, 16240 Медвеђа, или предати 
лично у секретаријату школе, са назнаком 
“За конкурс - конкурсној комисији школе”, 
радним даном од 8 до 13 часова.

СТШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
16230 Лебане, Цара Душана 78

тел. 016/843-205

Професор машинске групе предмета
на одређено време, до повратка 

запосленог са функције директора 
школе

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
прописане услове, предвиђене Законом о 
раду, Законом о основама система образо-
вања и васпитања и то: да имају одгова-
рајуће образовање (високо образовање) у 
складу са чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и одред-
бама Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада машинство и обрада мета-
ла; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да 
имају држављанство Републике Србије; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом 
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за кривично дело за које је изречена безус-
ловна 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 родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да знају српски језик на 
којем се остварује образовно-вапитни рад. 
Конкурс траје 8 дана од дана јавног огла-
шавања. Кандидати уз пријавни форму-
лар који се преузима са званичне интернет 
странице Министарства и доставља школи, 
достављају следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе или уверења, уверење 
о држављанству (оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци), уверење о неосуђива-
ности за наведена кривична дела из казне-
не евиденције надлежне полицијске управе 
- не старије од 6 месеци, извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија), доказ 
о знању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су образовање стекли на српском јези-
ку). Напомена: лекарско уверење је потреб-
но када решење о избору постане коначно, 
пре закључивања уговора о раду. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће раз-
матрати. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс“.

ОШ „РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ  
- МАКСИМ“

16230 Лебане, Цара Душана 76
тел. 016/846-255, 846-256

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2022/2023. годину, односно до 

31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 
129/21) и чл. 1-4 Правилника о педагошком 
и андрагошком асистенту (“Сл. гласник РС”, 
број 87/2019), и то: да има стечено средње 
образовање - III или IV степен стручне 
спреме; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за која је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање - члан 139 
ст. 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закона, 6/2020 и 129/21); да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад; да познаје ромски језик 
за рад са децом, ученицима и породицама 
из ромске заједнице, у складу са Законом; 
да има завршен програм обуке за уводни 
модул према Правилнику о програму обуке 
за педагошког асистента.

Наставник математике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 
и 129/21) и то: да има одговарајуће образо-
вање (VII степен стручне спреме); да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. 

ОСТАЛО: 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 угово-
ра о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете (формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и вас-
питања - http://www.mpn.gov.rs), а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају: уверење о држављанству Републи-
ке Србије, оригинал или оверена копија (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверена 
копија извода из матичне књиге рођених 
са холограмом; оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ о знању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику, доказ о 
знању ромског језика - потписана изјава 
да познаје ромски језик за конкурс педа-
гошког асистента; сертификат о завршеном 
програму обуке за уводни модул, у складу 
са Правилником о програму обуке за педа-
гошког асистента - оригинал или оверену 
фотокопију за конкурс педагошког асистен-
та; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања у складу са 
чл. 139 став 1 тачка 3) Закона - уверење из 
надлежне полицијске управе (не старије од 
6 месеци); доказе о својим стручним и орга-
низационим способностима (необавезно). 
Напомена: доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима кандидат је дужан да 
достави пре закључивања уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од 

дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона, у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који испуњавају усло-
ве конкурса, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Кон-
курсна комсија 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 кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос и сачињава образ-
ложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року 
од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Директор установе доно-
си решење о избору кандидата по кон-
курсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе. Кандидат незадовољан 
решењем о изабраном кандидату може да 
поднесе жалбу Школском одбору, у року 
од осам дана од дана достављања решења 
о избору кандидата по конкурсу. Школски 
одбор о жалби одлучује у року од петнаест 
дана од дана подношења жалбе. Кандидат 
који је учествовао у изборном поступку има 
право да, под надзором овлашћеног лица у 
установи, прегледа сву конкурсну докумен-
тацију у складу са Законом. Ако по конкурсу 
не буде изабран ниједан кандидат, распи-
саће се нови конкурс у року од осам дана. 
Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се на адресу школе (у затвореној 
коверти), лично или поштом, са назнаком: 
„За конкурс ____ (навести радно место за 
које се конкурише”. Пожељно је да кандида-
ти у пријави назначе контакт телефон. Све 
потребне информације могу се добити код 
секретара школе, на телефон: 016/846-256. 

СШ ”СВЕТОЗАР КРСТИЋ - ТОЗА”
16203 Вучје, 29. новембра 10

тел. 016/3427-152

Наставник познавања робе
са 20% радног времена, на одређено 

време до 10.05.2025. године, до 
повратка запосленог након истека 
мандата, замена директора школе

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено 

време до 10.05.2025. године, до 
повратка запосленог након истека 
мандата, замена директора школе

Стручни сарадник библиотекар
са 38,89% радног времана, на одређено 

време до 10.05.2025. године, до 
повратка запосленог након истека 
мандата, замена директора школе

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1. има одговарајуће обра-
зовање, 2. има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима, 3. није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дела за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
најмање три месеца, као и за кривична 
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дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије, 5. 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно - васпитни рад. Послове настав-
ника предметне наставе и стручног сарад-
ник а/ библиотекара може да обавља лице 
које испуњава предходно наведене услове 
и које има одговарајуће образовање. Под 
одговарајућим образовањем сматра се: 
високо образовање стечено на студијама 
другог степена (матер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научен, односно струче области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплине, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10 септембра 2005. 
године; високо образовање стечено на сту-
дијама првог степена (основне академске, 
односно стуковне студије и специјалистич-
ке стуковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем (за 
наставника практичне наставе). Докази о 
испуњавању услова: пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; потписана био-
графија кандидата (ЦВ- кандидата); ориги-
нал / оверена копија дипломе; оригинал / 
оверена копија уверења о држављанству; 
оригинал / оверена копија уверења о неос-
уђиваности. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у листу” 
Послови”. Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Јелена Нико-
лић – Цветковић (секретар школе), контакт 
телефон: 016/3427-152. Пријаве се подносе 
на горе наведену адресу. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СВЕТИ САВА”

Гложане, 16214 Стајковце

Наставник енглеског језика
са 89% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. 
психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. нео-
суђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајањи од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није 

у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. држављанство 
републике Србије; 5. знање српског јези-
ка и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњавању 
услова које је кандидат дужан да приложи 
уз пријаву: пријавни формулар са интер-
нет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; потписану пријаву 
са биографијом; оверену фотокопију / ори-
гинал дипломе; оверену фотокопију / ори-
гинал извода из матичне књиге рођених; 
оверену фотокопију / оригинал уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 
оверену фотокопију / оригинал уверења о 
стеченом образовању из падагошких, пси-
холошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студи-
рања 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 прено-
са бодова; оверену фотокопију / оригинал 
уверења о неосуђиваности за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању најмање од три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
доказ о познавању српског језика подноси 
кандидат који образовање није стекао на 
српском језику. 

Библиотекар школе
са 11% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. 
психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. нео-
суђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. знање српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњавању услова које је кандидат дужан 
да приложи уз пријаву: пријавни формулар 
са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; потписану 
пријаву са биографијом; оверену фотокопију 
/ оригинал дипломе; оверену фотокопију / 
оригинал извода из матичне књиге рођених; 
оверену фотокопију / оригинал уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); 
уверење о стеченом образовању из педа-
гошких, психолошких и методичких дисци-
плина стечено на високо школској установи 
у току студирања 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; оверену фотокопију / ори-
гинал уверења о неосуђености за кривично 
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 радос-
кврнуће, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
(уверење не старије од 6 месеци); доказ о 
познавању српског језика подноси канди-
дат који образовање није стекао на српском 
језику.

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је осам 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу Милена Стан-
ковић, тел. 016/3869-982. Пријаве се под-
носе на горе наведену адресу. Конкурс за 
пријем у радни однос спроводи конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посеб-
ним решењем. Кандидати кој буду изабра-
ни у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци).

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”

Гложане, 16214 Стајковце

Оглас објављен 26.10.2022. године, у публи-
кацији „Послови“ (број 1011), поништава се 
за радно место педагог школе, на одређено 
време.

ЛОЗНИЦА

ОШ “ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА“
15303 Тршић, Тршићки пут бб.

тел. 015/868-323
e-mail: vukovaspomenskola@gmail. com

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове 
прописане законом и то: 1. да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21); 2. да има одговарајући степен и 
врсту образовања у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 
1/22, 2/22, 5/22, 6/22 и 10/22), за посло-
ве наставника математике; 3. да има пси-
хичку, 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  
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о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - 
др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21); 5. да има 
држављанство Републике Србије; 6. да зна 
српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Наведени услови се 
доказују приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тачке 1, 2, 4, 5, и 6, 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 3, прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Приликом конкурисања, канди-
дат 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 технолош-
ког развоја Републике Србије; кратку био-
графију; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испи-
ту 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 (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење надлежне 
полицијске управе МУП, да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична 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, 6/20 и 129/21) - 
оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци; лекарско уверење да канди-
дат 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 одгова-
рајуће 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 8 до 13 часова), у 
року од 8 дана од дана објављивања у листу 
“Послови” са назнаком “Конкурс - не отвара-
ти“, на горе наведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у 
разматрање. Документа из пријаве се неће 
враћати кандидатима по завршетку конкур-
са. Ближа обавештења се могу добити на 
телефон 015/868-323, сваког радног дана у 
времену од 08 до 13 часова. 

НИШ

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА 
“СТЕВАН СРЕМАЦ”

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник енглеског језика
за 3 часа недељне наставне норме на 

одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; 
професор енглеског језика и књижевности 
и италијанског језика и књижевности; про-
фесор енглеског језика и књижевности и 
немачког језика и књижевности; дипло-
мирани филолог англиста; дипломира-
ни професор енглеског језика и књижев-
ности; мастер филолог (студијски програм 
Англистика; студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност); мастер професор јези-

ка и књижевности (студијски програм или 
главни предмет, односно профил Енглески 
језик и књижевност); мастер професор пре-
дметне наставе; мастер филолог - англиста 
(студијски програм Примењена англисти-
ка). Лице које је стекло академско звање 
мастер мора имати претходно заврше-
не основне академске студије из области 
предмета, односно на студијским групама/
програмима: Језик, књижевност, култу-
ра, модул Енглески језик и књижевност; 
Енглески језик и књижевност; Англисти-
ка; Енглески језик и књижевност са дру-
гом страном филологијом. У радни однос у 
установи може да буде примљено лице, под 
условима прописаним чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и и Уредбом о каталогу радних места у јав-
ном службама и другим организацијама у 
јавним сектору („Сл. гл. РС“, бр. 81/17, 6/18 
и 43/18), и то ако: има одговарајуће образо-
вање; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Репу-
блике 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 провера-
вају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1), 3) - 5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 
Поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидат за наставника треба да 
има стечено одговарајуће високо образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања: на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-

ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Одлуку о избору кандидата 
донеће Конкурсна комисија након добијања 
резултата психолошке процене кандидата, 
у року од 8 дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Неће се разматрати 
пријаве које су неблаговремене, непотпу-
не, уз које нису приложени докази који се 
траже конкурсом, као ни пријаве оних кан-
дидата који не испуњавају услове у погле-
ду 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 лично-
сти („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, 
потписана биографија кандидата, извод из 
књиге рођених оригинал / оверена копија 
дипломе, оригинал / оверена копија уве-
рења о држављанству, оригинал / оверена 
копија уверења о неосуђиваности из Суда 
и оригинал / оверена копија уверења о 
некажњавању из Муп-а, као и други при-
лози којима кандидат доказује да испуња-
ва услове конкурса подносе се у року од 8 
дана од дана објављивања на адресу: Прва 
нишка гимназија “Стеван Сремац” Ниш, 
Вожда Карађорђа бр. 27. Контакт телефон: 
018/527-622.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Трг краља Александра 11

Сарадник ван радног односа – 
демонстратор 

за помоћ у настави на основним 
академским студијама за ужу 

Правноекономску научну област, 
на предмету Основи економије, за 

период од окончања поступка избора и 
закључења уговора до краја школске 

2022/2023. године

УСЛОВИ: Кандидати - студенти основних, 
мастер и докторских студија права треба да 
испуњавају услове предвиђене у члану 86 
Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017... 67/21 и 67/21- др. закон) 
и у члану 2 Правилника о условима, начи-
ну и поступку избора сарадника ван радног 
односа - демонстратора Правног факулте-
та Универзитета у Нишу („Билтен Правног 
факултета” бр. 262/19, који се налази на 
сајту Правног факултета у Нишу). У прија-
ви слободне форме навести име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, контакт телефон и мејл адресу, 
као и прилоге који се достављају. Уз пријаву 
је неопходно доставити радну биографију, 
фотокопију или очитану личну карту, уве-
рење о статусу студента академских студија 
права, уверење о положеним испитима и 
просечној оцени на основним академским 
студијама права - уколико је кандидат сту-
дент основних студија права, фотокопију 
дипломе или уверења о завршеним степе-
нима академских студија права - уколико 
је кандидат студент мастер и докторских 
студија права, као и одговарајуће прилоге 
који поткрепљују наводе кандидата у прија-
ви (нпр. копије сертификата, похвалница, 
објављених радова у научним и стручним 
публикацијама и др.). Уколико је Правни 
факултет у Нишу надлежан за издавање 
уверења из претходног става, уверење ће 
се прибавити по службеној дужности према 
напомени кандидата у пријави, а кандидат 
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није дужан да га приложи. Пријаве кандида-
та са прилозима могу се послати препоруче-
ном пошиљком или предати лично Правном 
факултету у Нишу, Трг краља Александра 
бр. 11, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве биће одбачене.

ОШ “СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
18204 Каменица

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде 
изабран кандидат који испуњава услове 
прописане чланом 122 став 2 и 5. чланом 
139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и то: 
да има стечено одговарајуће високо образо-
вање за наставника основне школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога: на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука (лице под овом подтачком 
такође 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; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није: осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца; осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара 
заштићених међународним правом - без 
обзира на изречену кривичну санкцију; 
утврђено дискриминаторно понашање у 
складу са законом (кандидат не може да 
буде лице за које је у поступку и на начин 
прописан законом утврђено дискриминатор-
но понашење); да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручних сарадника; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има обуку и поло-
жен испит за директора установе (изабрани 
кандидат који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност); да има 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора о свом раду (извештај просветног 
саветника) уколико је стручно-педагошки 
надзор обављен; да има доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (кандидат 
који је претходно обављао дужност директо-
ра установе у којој је обављен стручно-пе-

дагошки надзор и спољашње вредновање). 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат с одговарајућим образовањем 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за дирек-
тора може бити изабрано и лице које 
испуњава услове из члана 122 став 6 члана 
139 и члана 140 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања које посе-
дује: одговарајуће образовање за наставни-
ка основне школе: да кандидат има стечено 
одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне академске, 
односно стуковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем; да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није: 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 
месеца; осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом - без обзира на изречену кривичну 
санкцију; утврђено дискриминаторно пона-
шање у складу са законом (кандидат не 
може да буде лице за које је у поступку и на 
начин прописан законом утврђено дискри-
минаторно понашење); да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; да има дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручних сарадника; да има нај-
мање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
обуку и положен испит за директора устано-
ве (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у 
року до две године од дана ступања на дуж-
ност); да има доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора о свом раду (извештај 
просветног саветника) уколико је струч-
но-педагошки надзор обављен; да има доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања 
(кандидат који је претходно обављао дуж-
ност директора установе у којој је обављен 
стручно-педагошки надзор и спољашње 
вредновање). Уз пријаву на конкурс, учес-
ник конкурса подноси следеће доказе: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (овера фотокопије не 
старија од 6 месеци од датума објаве кон-
курса); оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета (само 
учесник конкурса који има завршене студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука) - (овера фотоко-
пије не старија од 6 месеци од датума обја-
ве конкурса); оригинал извод из МКР за кан-
дидате који су променили презиме односно 
име после издавања дипломе (оригинал не 
старији од 6 месеци од датума објаве кон-
курса); оригинал уверења о држављанству 
Републике Србије, (оригинал не старији од 6 
месеци од датума објаве конкурса); оригинал  

или оверену фотокопију доказа о позна-
вању српског језика - доказ да је кандидат 
положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе 
(доставља само кандидат уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском 
језику) - (овера фотокопије не старија од 6 
месеци од датума објаве конкурса); оверену 
фотокопију доказа о положеном испиту за 
дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручних сарадника (лиценцу) или уверења 
о положеном стручном испиту за наставни-
ка, васпитача или стручних сарадника (ове-
ра фотокопије не старија од 6 месеци од 
датума објаве конкурса); оригинал доказа 
МУП-а о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију (ори-
гинал не старији од 30 дана од датума обја-
ве конкурса); оригинал потврде или овере-
на фотокопија потврде Повереника за 
заштиту родне равноправности да није, у 
складу са законом утврђено, дискримина-
торно понашање (оригинал не старији од 30 
дана од дана објаве конкурса или овера 
фотокопије не старија од 30 дана од дана 
објаве конкурса). (Захтев за издавање 
потврде учесник конкурса подноси Повере-
нику за заштиту родне равноправности у 
слободној форми на мејл повереник@рав-
ноправност гов.рс или поштом на адресу 
Повереник за заштиту родне равноправ-
ности Бул. краља Александра бр. 84, Бео-
град, са назнаком да је потврда потребна 
ради учешћа на конкурсу за избор директо-
ра школе и са навођењем имена, презиме-
на, ЈМБГ-а и адресе учесника конкурса на 
коју се доставља потврда. Захтев мора бити 
својеручно потписан); оригинал доказа о 
радном искуству на пословима образовања 
и васпитања, после стеченог одговарајућег 
образовања, издат од стране послодавца 
(оригинал не старији од 30 дана од датума 
објаве конкурса); оверену фотокопију дока-
за о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредно-
вања, фотокопија оверена печатом 
установе, (само кандидат које је претходно 
обављао дужност директора установе у 
којој је обављен стручно-педагошки надзор 
и спољашње вредновање), односно ориги-
нал доказа установе ако надзор није 
обављен; оверену фотокопију доказа о 
резултату стручно-педагошког надзора о 
свом раду (извештај просветног саветника), 
фотокопија оверена печатом установе, 
(само кандидат који је имао стручно-педа-
гошки надзор у свом раду); оверену фото-
копију лиценце за директора установе - 
овера фотокопије не старија од 6 месеци од 
датума објаве конкурса, (уколико кандидат 
не достави овај доказ његова пријава се 
сматра потпуном); биографију са кратким 
прегледом кретања у служби (уколико кан-
дидат не достави овај доказ његова пријава 
се сматра потпуном); план рада кандидата 
за директора за време мандата (уколико 
кандидат не достави овај доказ његова 
пријава се сматра потпуном); оригинал 
лекарског уверења о психичкој, физичкој и 
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здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (оригинал не старији од датума 
објаве конкурса). Неблаговремене и/или 
непотпуне и/или неисправне пријаве неће 
се узети у разматрање. Фотокопије које 
нису оверене од стране надлежног органа 
неће се узети у разматрање. Документација 
се кандидатима за директора не враћа, већ 
доставља Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја, а документација учес-
ника конкруса чије су пријаве непотпуне и /
или неисправне Школа враћа препорученом 
поштом учесницима конкурса након протека 
рока за покретање управног спора. Фотоко-
пије документације свих кандидата и свих 
учесника конкурса чије су пријаве непотпу-
не и /или неисправне Школа задржава у 
конкурсној документацији. Неблаговремене 
пријаве, неотворене, враћају учеснику кон-
курса препорученом поштом након протека 
рока за покретање управног спора. Фотоко-
пија решења министра просвете, науке и 
технолошког развоја о именовању директо-
ра биће достављена свим учесницима кон-
курса. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкретном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности 
(“Сл. гласник РС”, број 87/18) и Правилни-
ком о заштити података о личности Школе. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве 
доставити лично или поштом на адресу 
Основна школа „Стеван Синђелић” Камени-
ца. Лице које је учесник конкурса може 
добити додатне информације код секретара 
Школе. Одлуку о избору директора Школе 
доноси министар просвете, науке и техно-
лошког развоја, у року од 30 дана од дана 
пријема документације.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33

1) Наставник у звање и на радно 
место ванредни или редовни 

професор за ужу научну област 
Друштвена географија

на Департману за географију

УСЛОВИ: доктор географских наука, за рад 
на одређено време од 60 месеци, односно за 
рад на неодређено време

2) Сарадник у звање и на радно 
место асистент за научну област  

Геонауке
на Департману за географију

УСЛОВИ: завршене мастер академске сту-
дије, студијски програм Мастер академске 
студије - Географија, академски назив мас-
тер географ или основне четворогодишње 
студије Географије, стручни назив професор 
географије, пре ступање на снагу Закона о 
високом образовању из 2005. године; сту-
дент докторских студија, студијски програм 
Доктор наука - Гео-науке

3) Наставник у звање и на радно 
место доцент или ванредни 

професор за ужу научну област 
Експериментална и примењена 

физика
на одређено време од 60 месеци,  

на Департману за физику

УСЛОВИ: доктор наука - физичке науке.

4) Наставник у звање и на радно 
место доцент за ужу научну област 

Експериментална и примењена 
физика

на одређено време од 60 месеци,  
на Департману за физику

УСЛОВИ: доктор наука - физичке науке.

5) Наставник у звање и на радно 
место доцент или ванредни 

професор за ужу научну област 
Зоологија

на одређено време од 60 месеци,  
на Департману за биологију и екологију

УСЛОВИ: доктор биолошких наука.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања. Кандидати подносе: за 
радна места 1, 3, 4, 5: пријаву, биографију, 
оверен препис дипломе о докторату, списак 
научних радова са библиографским подаци-
ма као и саме радове, (списак радова доста-
вити и у електронском облику, за сваки рад 
у часопису навести одговарајући линк) за 
радно место предвиђено овим конкурсом. 
Кандидати су у обавези да приликом прија-
ве на конкурс попуне, одштампају, потпишу 
и предају Образац који се налази на wеб 
порталу Универзитета у Нишу (www.npao.
ni.ac.rs). За звање и радно место 2: пријаву, 
биографију, оверене копија диплома са 
претходних нивоа студија и одговарајуће 
додатке дипломи или уверења о положеним 
испитима, доказ да је студент докторских 
студија, списак научних радова као и саме 
радове уколико их кандидат има.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18210 Житковац

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2023. 

године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и 
савладан програм за остваривање ООО за 
андрагошког асистента. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Формулар је доступан у делу „Ново 
на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc; оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству, оверен препис / 
фотокопију; извод из матичне књиге рође-
них, оверен препис / фотокопију; доказ о 
познавању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; уверење о неосуђива-
ности за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родос-
крвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 

са децом и ученицима) - доставља се пре 
закључења уговора о раду.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2023. 

године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и 
савладан програм обуке за педагошког асис-
тента. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: попуњен пријав-
ни 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 / фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству, оверен препис / 
фотокопију; извод из матичне књиге рође-
них, оверен препис / фотокопију; доказ о 
познавању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; уверење о неосуђива-
ности за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родос-
крвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима) - доставља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уверења, не старија од 6 месеци. 
Непотпуна и неблаговремена документација 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс сла-
ти на адресу ОШ ”Вук Караџић” 18210 Жит-
ковац. Контакт телефон: 018/887-055.

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО, 
БЕЗБЕДНОСТ И МЕНАЏМЕНТ 

“КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ”
18000 Ниш, Зетска 2-4

Наставник у звање редовни 
професор за ужу научну област 

Маркетинг

Наставник у звање редовни 
професор за ужу научну област 

Менаџмент

Наставник у звање ванредни 
професор за ужу научну област 

Безбедност

Сарадник у звање асистент за ужу 
научну област Грађанскоправна

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених 
Законом о раду, кандидат мора да испуња-
ва и посебне услове предвиђене Законом о 
високом образовању. Уз пријаву доставља 
се биографија са подацима о досадашњем 
раду, оверене фотокопије релевантних 
докумената (дипломе, извод из матичне 
књиге рођених, списак објављених радо-
ва, одлука о претходном избору у одгова-
рајуће звање). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. 
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Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Подношење конкурсне доку-
ментације врши се на уобичајен начин, 
лично или поштом, на адресу: Факултет за 
право, безбедност и менаџмент „Констан-
тин Велики”, Ниш, Зетска 2-4, 18000 Ниш. 
Изабрани наставници сносе трошкове избо-
ра према ценовнику Универзитета. Кон-
такт телефон: 018/4580-979 и електронска 
пошта: dekan@konstantinveliki.edu.rs

НОВИ ПАЗАР

ОШ ”МЕША СЕЛИМОВИЋ”
Тутин, 36309 Рибариће

тел. 020/821-110

Наставник музичке културе
са 65% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да има одгова-
рајуће високо образовање и да испуњава 
одређене услове, у складу са чланом 139 
и чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи, држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у листу „Послови”. Кандидати подно-
се следећа документа: попуњен пријавни 
формулар (налази се на интернет страници 
Министарства); пријаву на конкурс у слобод-
ној форми; краћу биографију са адресом и 
контакт телефон и имејл адресом; доказ о 
стручној спреми (оверена копија дипломе); 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење да нису кажњавани 
или осуђивани (за дела која су наведена); 
уверење да се не води кривични поступак 
и истрага, доказ (уверење - сертификат); 
да знају српски језик и језик на ком се ост-
варује образовни-васпитни рад (настава се 
изводи на босанском језику), а обавезно 
доставити (важи за наставнике и стручне 
сараднике): доказ да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина (потврду, уверење и сл.) 
из члана 142 става 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (од најмање 
30 бодова, у складу са Европским системом 
преноса бодова). Предвиђена је претходна 
психолошка процена способности кандида-
та за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. 
Лекарско уверење кандидати достављају 
приликом закључивања уговора о раду. 
Пријаве са документацијом (оверене фото-
копије - не старије од 6 месеци) слати на 
адресу: ОШ. „Меша Селимовић” 36309 Риба-
риће. Непотпуне и не благовремене прија-
ве неће се разматрати. Ближе информације 
могу се добити путем телефона 020/821-110.

ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА 
ШКОЛА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, 28. новембар 163
тел. 020/318-198

Наставник економске групе 
предмета за предмете основи 

банкарског пословања са 
евиденцијом 20% радног времена, 
менаџмент са 10% радног времена, 
рачуноводство у трговини са 20% 

радног времена
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
замена именованог на функцију 

помоћника директора, најдуже до 
31.08.2023. године

Наставник рачунарства и 
информатике

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

преко 60 дана, замена именованог на 
функцију помоћника директора најдуже 

до 31.08.2023. године

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до његовог повратка са неплаћеног 

одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњва усло-
ве услове из члана 139 Зкона о основма 
система образовања и васпитања („Сл. 
гласник”, број 88/17, 27/18- други закон, 
10/19, 27/18- други закон, 6/20 и 129/21): 
1. да има одговорајуће оброзавање пропи-
сано чланом 140 Закона о основама сист-
ма обрзовања и васпитања („Сл. гласник”, 
број 88/17, 27/18- други закон, 10/19, 27/18- 
други закон, 6/20 и 129/21), као и степен 
и врсту образовања Правилнику о врсти и 
степену образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручију рада економија, 
право и администрација („Службени глас-
ник РС” број 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/19, 
9/19 и 4/22) и Правилника 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 
и 7/2019, 2/20 и 4/22); 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (образовно васпитни рад се изво-
ди на српском језику и босанском језику). Уз 
одштампани примерак пријемног формула-
ра који је прописан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког разовја, кандидати су дужни 
да доставе следећу документацију: диплому 
о завршеном одговарајућем вискоком обра-

зовању (оргинал или оверену фотокопију 
дипломе или уверење о завршеним основ-
ним акадмеским и мастер студијама); уве-
рење о држављанству не старије од 6 месе-
ци, оргинал или оверена фотокопија; извод 
из матичне књиге рођених - не старије од 
6 месеци, оргинал или оверена фотокопија; 
знање српског језика односно босанског јез-
ка кандидат доказује стеченим средњим, 
вишим или високим образовањем на наве-
деним језицима или да је кандидат поло-
жио испит из нведених језика по програму 
високошколске установе (оргинал или ове-
рена фотокопија); доказ о неосуђиваности 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат доказује уверењем из 
казнене евиденције да није осуђиван изда-
то од МУП-а РС и уверењем надлежног суда 
РС, да није покренут кривични поступак и 
истрага не старије од 6 месеци од дана дос-
тављања пријаве на конкурс (оргинал или 
оверена фотокопија); ргинал или оверену 
копију потврде Повереника за заштиту рав-
ноправности да за кандидата није утврђено 
дискриминаторно пононашање (не старије 
од 6 месеци од дана достављања пријаве на 
конкурс) захтев за издавање потврде учес-
ник конкурса подноси Поверенику за зашти-
ту родне равноправности у слободној фор-
ми на имејл, povernik@ravnopravnost gov.rs 
или поштом на адресу Повереник за зашти-
ту родне равноправости, Булевар Краља 
Александра 84 Београд, са назнаком да је 
потврда потребна ради учешћа на конкурсу 
за избор директора школе и са навођењем 
имена, презимена, ЈМБГ и адресе учесни-
ка конкурсу на који се доставља потврда, 
затев мора бити својеручно потписан. Доказ 
да има психичку, физичку и здравсвену 
способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) прибавља кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у новинама Националне служ-
бе за запошљавање “Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве на конкурс уз потреб-
ну документацију, заинтересовани канди-
дати могу доставити лично или поштом на 
горе наведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити у скретаријату шко-
ле на број тел. 020/318-198.

ОШ „БРАТСТВО“ НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

тел. 064/1875-302

Стручни сарадник – педагог
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка запосленог коме мирују права 

и обавезе на рад

Наставник географије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
ради замене запосленог распоређеног 

на послове помоћника директора, а 
најдуже до краја школске 2022/2023. 

године

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до њеног 
повратка са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуња-
вају услове у складу са чланом 139 Закона о 
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основама система образовања и васпитања, 
и то: да имају одговарајуће високо обра-
зовање- у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. 
закони 10/2019, 6/20 и 129/21) на студија-
ма другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Да испуњавају услове у погледу 
степена и врсте стручне спреме прописане 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник - Просветни глас-
ник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022 и 15/2022); да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
излостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање; да 
имају држављанство Републике Србије, да 
знају српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар- 
формулар за пријем у радни однос у устано-
ви образовања и васпитања, који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
(http: //www.mpn.gov.rs) потребно је под-
нети и следећа документа: доказ о поседо-
вању одговарајућег образовања (оригинал 
или оверена копија дипломе, или уверења 
уколико није издата диплома), уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена копија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал и ове-
рена копија); уверење о неосуђиваности 
из МУП-а, не старије од 6 месеци; доказ о 
знању језика- кандидат доказује стеченим 
средњим, вишим или високим образовањем 
на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, или потврдом о положе-
ном испиту из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе, за радна 
места под редним бројем 1 и 2 поднети 
доказ о познавању српског и босанског јези-
ка јер се образовно- васпитни рад на тим 
радним местима изводи на српском и босан-

ском језику, а за радно место под редним 
бројем 3 поднети доказ о познавању српског 
језика; доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, у складу са чланом 
142 став 1 Закона о основама система обр-
зовања и васпитања - уколико га поседује, 
оригинал или оверена копија (кандидат који 
је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни 
испит односно испит за лиценцу сматра се 
да има образовање из наведених дисципли-
на и потребно је да приложи доказ о томе). 
Кандидат који нема ово образовање, обаве-
зан да га стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос 
као услов за полагање испита за лиценцу; 
кратку биографију. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способност за 
рад са ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Конкурс 
остаје отворен осам дана од дана објављи-
вања у листу “Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријавни формулар и документа о 
испуњености услова за пријем у радни однос 
достављају се на адресу: Основна школа 
“Братство”, 36300 Нови Пазар, Гојка Бачани-
на бр. 50. За додатне информације обратите 
се секретару школе на број: 064/1875-302.

ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време до повратка 
запослене са боловања

Наставник рачунарства и 
информатике

на одређено време ради замене 
директора школе до истека мандата

Наставник биологије
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

Наставник босанског и српског 
језика

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

Наставник биологије
на одређено време, ради замене 
запосленог који обавља послове 

помоћника директора до 31.08.2023. 
године, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати за радно место настав-
ника треба да испуњавају услове из члана 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: а) да имају одговарајуће 
високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односностручне 
области или области педагошких наука; на 

основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, сходно Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у Гимна-
зији; б) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; в) да имају 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријавни фор-
мулар, који се преузима са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, кандидати достављају и 
потребну документацију. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија именована од стра-
не директора школе. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да доставе следећа 
документа: 1. оверен препис / фотокопије 
диплома о стеченом образовању основних 
и мастер студија; 2. уверење о држављан-
ству; 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 обра-
зовање стекли на тим језицима); 5. доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања. Докази о испуњености 
услова из тачке 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 адресу: Гимназија, 36300 
Нови Пазар, Вука Караџића 7.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА  
“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
21400 Бачка Паланка, Скојевска 1/а

тел. 021/750-574

Наставник мађарског језика са 
елементима националне културе
са 20% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног радника 

преко 60 дана

Наставник математике
са 44,44% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног радника 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовања 
у складу са члановима 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и вапи-
тања (“Сл. гласник РС” 88/2017, 27/18, 
10/19, 27/18, 6/20 и 129/21): за наставника 
мађарског језика да је врста стручне спре-
ме наставника мађарског језика у складу 
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са чланом 2 тачка 8 подтачка 4 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставни-
ка који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/20, 3/21); 
за наставника математике да је врста стру-
чне спреме наставника математике у складу 
са чланом 3 тачка 9 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 
4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22 и 6/22); 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са ученицима (уве-
рење надлежне установе тражиће се накнад-
но од изабраног кандидата, пре закључења 
уговора); неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; знање језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима на захтев школе извр-
шиће Национална служба за запошљавање; 
поседовање држављанства РС.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: пријавни 
формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; ЦВ; оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; 4. оригинал уверење 
из казнене евиденције о неосуђиваности 
(прибављено од стране надележног органа 
МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству РС; 6. извод из МКР; фотоко-
пију личне карте; доказ о познавању српс-
ког језика подноси само кандидат који није 
стекао диплому на српском језику. Прија-
ве слати на адресу школе, са назнаком зе 
које радно место се подноси пријава. Ближе 
информације о конкурсу могу да се добију 
код секретара Школе и преко броја телефо-
на: 021/750-574.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ  

„ПЕТАР КОЊОВИЋ”
21220 Бечеј, Главна 5

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве прописане чланом 122, 139 и 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/208 - др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021 - даље: Закон) и то: 1. да има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона, за наставника музичке школе, 
за педагога и психолога; 2. да има дозволу 
за рад - лиценцу, односно положен струч-
ни испит за наставника, педагога или пси-
холога; 3. да је савладао обуку и да има 
положен испит за директора установе; 4. 
да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и вапитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
5. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 6. 
да није осуђиван правноснажном пресудом 

за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање 7. да има држављанство Републи-
ке Србије; 8. да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (пријав-
ни формулар се скида са интернет сранице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја), кандидат је дужан да достави 
очитану личну карту или фотокопију уко-
лико лична карта није чипована и у облику 
оригинала или код јавног бележника овере-
не фотокопије, у два примерка: диплому о 
стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству Републике Србије, не 
старије од шест месеци; извод из матичне 
књиге рођених; одговарајуће лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
(подноси се пре закључења уговора са кан-
дидатом); уверење о положеном стручном 
испиту или обавештење о положеном испи-
ту за лиценцу за наставника или стручног 
сарадника; уверење о обуци или положе-
ном испиту за директора установе (докумен-
тација без доказа о положеном испиту за 
директора сматраће се потпуном, а изабра-
ни кандидат ће бити у обавези да положи 
наведени испит у законском року у складу са 
условима прописаним чланом 122 Закона); 
уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци, 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење основног суда, не старије 
од 6 месеци, да против њега није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављења, за 
кривично дело примања мита или давање 
мита и друга кривична дела против служ-
бене дужности, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом - без обзира на изречену кривичну 
санкцију; потврду да има најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (извештај просвет-

ног саветника уколико се на конкурс прија-
ви лице које је обављало дужност директо-
ра); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника или изјаву о околности-
ма недостајања извештаја уколико надзора 
није било); доказ да зна српски језик и језик 
на ком се остварује образовно васпитни рад 
(само кандидат који образовање није сте-
као на српском језику - кандидат доставља 
потврду одговарајуће високошколске уста-
нове да је положио испит из српског језика); 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада дирек-
тора школе. Пријаве са потребном докумен-
тацијом достављају се лично или поштом 
на адресу школе, у затвореној коверти, са 
назнаком “Конкурс за избор директора шко-
ле”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања у листу “Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Телефон за контакт:  
021/6912-251.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад 

Владимира Перића - Валтера 4
тел. 021/4854-028

Асистент за ужу област Маркетинг
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских 
студија који је сваки од претходних степе-
на студија завршио са са просечном оценом 
најмање 8 (осам); област: Економске нау-
ке; смисао за наставни рад; држављанство 
Републике Србије. Напомена: лице које је 
правоснажном пресудом осуђено за кривич-
но дело против полне слободе, фалсифико-
вања јавне исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи, не 
може стећи звање сарадника.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати 
прилажу: оверене фотокопије диплома о 
завршеним основним и мастер студијама; 
потврду о уписаним докторским студијама; 
кратку биографију (ЦВ); извод из матичне 
књиге рођених; уверење о некажњавању; 
уверење о држављанству. Рок за пријаву 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у листу “Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаве се могу поднети 
лично (радним данима) или путем поште, 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Комисија 
ће у року од 30 дана, од дана истека рока 
за пријаву на конкурс, сачинити Извештај о 
пријављеним кандидатима и ставити га на 
увид јавности на период од 8 дана, о чему 
ће кандидати бити обавештени путем оглас-
не табле и сајта школе.

ОШ “ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ”
21105 Нови Сад, Шангај VIII 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове пропи-
сане чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 и др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
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129/2021) а то су: 1. да има одговарајуће 
високо образовање стечено: 1) на студијама 
другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета и (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука - у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета или 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
да испуњава услове за наставника те врсте 
школе и подручја рада, педагога или пси-
холога; 2. да је прошао обуку и положио 
испит за директора установе (изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директо-
ра дужан је да у року до 2 године од дана 
ступања на дужнодт положи наведени испит 
у складу са условима прописаним Законом 
о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 и др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021); 3. да има дозволу за рад за 
наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; 4. да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 
5. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 6. 
да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 7. да има држављанство Репу-
блике Србије; 8. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно- васпитни рад. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, за директора 
школе може бити изабрано и лице које, уз 
испуњеност осталих горе наведених услова, 
има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 истог закона, то јест високо образо-
вање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од три године, или више 
образовање, за наставника те врсте шко-
ле, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора школе и најмање десет година 
рада у установи на пословима васпитања и 
образовањаа, након стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Документа која се достављају уз 
пријаву за конкурс: оригинал или оверен 
препис / фотокопија дипломе о стеченом 
образовању; оригинал или оверен препис 
/ фотокопија дозволе за рад наставника, 

васпитача и стручног сарадника (лиценца); 
оригинал или оверен препис / фотокопија 
уверења о положеном испиту за директора 
установе (пријава која не садржи уверење 
о положеном испиту за директора установе 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе); 
оригинал или оверен препис / фотокопија 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); уверење да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (уверење из 
казнене евиденције надлежне службе МУП-а 
(не старије од 6 месеци); потврда о радном 
искуству, односно годинама рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
потврда одговарајуће установе да је канди-
дат положио испит из српског језика (осим 
кандидата који су средње, више или висо-
ко образовање стекли на српском језику, 
што се доказује оригиналом или овереним 
преписом / фотокопијом дипломе за наве-
дени ниво образовања); лекарско уверење 
(може из радног досијеа, а кандидат који 
буде изабран, ће накнадно пре закључења 
уговора о раду доставити ново лекарско уве-
рење) оригинал; оригинал или оверен пре-
пис / фотокопија извода из матичне књиге 
рођених за кандидате који су променили пре-
зиме, односно име после издавања дипломе, 
на новом обрасцу; фотокопија личне карте 
или очитана лична карта; доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања; извештај 
просветног саветника (само за кандидате 
који су претходно обављали дужност дирек-
тора установе); преглед кретања у служби са 
биографским подацима (необавезно); доказе 
о својим стручним и организационим способ-
ностима (необавезно); попуњен и одштампан 
формулар за пријаву на конкурс (формулар 
се налази на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја). 
Комисија за избор директора ће обавити 
интервју са пријављеним кандидатима, који 
испуњавају услове конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Неоверене фотокопије се неће 
узимати у разматрање. Решење о именовању 
директора биће достављено свим учесници-
ма конкурса, у законом предвиђеном року. 
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса 
могу се поднети лично у затвореној ковер-
ти или препорученом поштом на адресу ОШ 
„Вељко Влаховић” Нови Сад, 8, 2, 21105 Шан-
гај, са назнаком “Конкурс за директора шко-
ле”. 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 (“ 
Службени гласник РС” бр. 87/2018). Додат-
не информације о конкурсу могу се добити 
у секретаријату школе, на телефон број: 
021/6520-142.

ОШ “ЉУДОВИТ ШТУР”
21211 Кисач, Железничка 3

тел. 021/828-300

Домар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то да: а) има 

одговарајуће образовање (завршену средњу 
машинску/ грађевинску /електортехничку 
школу) б) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; в) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; г) има држављанство Репу-
блике Србије; д) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати достављају следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању (све-
дочанство о завршеној средњој школи наве-
дене струке); оригинал / оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије, 
не старијее од 6 месеци; оригинал / оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рође-
них; оригинал / оверену фотокопија уверења 
о неосуђиваности, не старије од 6 месеци 
(извод из КЕ издаје МУП - полицијска управе); 
доказ да знају српски језик - уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српс-
ком језику; фотокопију личне карте (очитану 
уколико је чипована); пријавни формулар са 
сајта Минисатрства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Уз пријавни формулар, који 
се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документа-
цију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Пријаве слати 
препорученом поштом или доставити лично у 
школу, на горе наведену адресу, у затвореној 
коверти, са назнаком “За конкурсну комисију”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријавни форму-
лар са сајта Министарства са документацијом 
слати Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код директора школе на телефон 
021/828-300. Кандидати ће бити упућени 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима. Сви докази за које је наглашено 
прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је прописно оверена код јавног бележника. 
Конкурсна документација се не враћа канди-
датима. 

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: 
а) да има одговарајуће образовање (завр-
шену основну школу) б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
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одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) да 
има држављанство Републике Србије; д) да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати достављају следећу 
документацију: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању 
(сведочанство о завршеној основној шко-
ли); оригинал / оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије, 
не старијее од 6 месеци; 3. оригинал / ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; оригинал / оверену фотокопију 
уверења о неосуђиваности, не старије од 
6 месеци (извод из КЕ издаје МУП - поли-
цијска управе); доказ да знају српски језик 
- уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику; фотокопију лич-
не карте (очитану уколико је чипована); 
пријавни формулар са сајта Минисатрства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови” Националне службе 
за запошљавање. Пријаве слати препору-
ченом поштом или доставити лично у шко-
лу, на горе наведену адресу, у затвореној 
коверти, са назнаком “За конкурсну коми-
сију”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код директора школе на телефон 
021/828 - 300. Кандидати ће бити упућени 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима. Сви докази за које је наглашено 
прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је прописно оверена код јавног бележника. 
Конкурсна документација се не враћа кан-
дидатима. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
“ПАВЛЕ САВИЋ”

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

1. Наставник предметне наставе 
(стручни предмети)
на одређено време,  

замена одсутног запосленог
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено звање: дипломирани 
инжењер технологије, сви одсеци и смеро-
ви осим текстилног и одсека за графичко 
инжењерство; дипломирани инжењер тех-
нолог, сви одсеци и смерови осим текстил-
ног и одсека за графичко инжењерство; 
мастер инжењер технологије.

2. Наставник предметне наставе 
(стручни предмети)

са 60% радног времена, на одређено 
време замена одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено звање: дипломирани 
инжењер технологије, сви одсеци и смеро-
ви осим текстилног и одсека за графичко 
инжењерство; дипломирани инжењер тех-
нолог, сви одсеци и смерови осим текстил-
ног и одсека за графичко инжењерство; 
мастер инжењер технологије.

3. Наставник предметне наставе 
(историја)

са 25% радног времена, на одређено 
време замена одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено звање: професор исто-
рије; дипломирани историчар; професор 
историје - географије; дипломирани истори-
чар - мастер; мастер историчар; мастер про-
фесор предметне наставе. Кандидати који су 
стекли академско звање мастер морају има-
ти претходно завршене основне академске 
студије историје, о чему су дужни да при-
ложе доказ.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар, који се 
преузима и попуњава на интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и који се одштампан 
доставља школи (https://mpn.gov.rs/skolski-
i-studentski-zivot/zaposljavanje-u-prosveti/), 
кандидати достављају потребну докуме-
тацију: краћу биографију, оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, уверење из казнене евиденције 
МУП-а да није осуђивано (не старије од 
шест месеци) и уверење о држављанству 
(оригинал или оверену копију, не старију 
од шест месеци). Општи услови за сва рад-
на места: кандидати морају да имају одго-
варајуће образовање; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије и да знају језика на коме 
се остварује образовно - васпитни рад. 
Образовање: одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета или (2) 
студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких нау-
ка (наведено лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета) или одговарајуће 
високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Доказ 
о знању језика на којем се изводи образов-

но-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 одго-
варајућу потврду/уверење високошколске 
установе о броју остварених бодова, однос-
но положеним испитима из педагогије и 
психологије, односно уверење о положе-
ном стручном испиту/испиту за лиценцу. 
Кандидат који нема образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисци-
плина је обавезан да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Сматра се да наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина. Психолошку процену способ-
ности за рад са децом у ученицима извр-
шиће национална служба за запошљавање, 
а доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима дос-
тавиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Конкурс објавити у публи-
кацији “Послови”, а исти остаје отворен 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Школска 1

тел. 021/4892-500

Предавач за ужу стручну област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство

УСЛОВИ: Кандидати, поред општих услова 
предвиђених законом, морају да испуне и 
посебне услове предвиђене Законом о висо-
ком образовању (члан 74) и Правилником 
о избору у звања наставника и сарадника 
и општим актима Школе (доступни на сајту 
Школе). Посебни услови: да је стекао науч-
ни назив доктора наука, академски назив 
магистра наука или стручни назив специја-
листе академских студија из одговарајуће 
области (рачунарство, информатика, елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство и 
слично). Уз пријаву на конкурс кандидати 
подносе и доказе о испуњености услова из 
конкурса, биографију, као и оверене фото-
копије диплома.

Асистент за ужу стручну област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство

УСЛОВИ: Кандидати, поред општих усло-
ва предвиђених законом, морају да испу-
не и посебне услове предвиђене Законом 
о високом образовању (члан 84) и Пра-
вилником о избору у звања наставника и 
сарадника и општим актима Школе (дос-
тупни на сајту Школе). Посебни услови: 
студент докторских студија који је сваки 
од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8). 
Завршене мастер студије из одговарајуће 
области (рачунарство, информатика, елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство и 
слично). Уз пријаву на конкурс кандидати 
подносе и доказе о испуњености услова из 
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конкурса, биографију, доказ о уписаним 
докторским студијама као и оверене фото-
копије диплома.

Сарадник у настави за ужу стручну 
област Технолошко инжењерство

УСЛОВИ: Кандидати, поред општих услова 
предвиђених законом, морају да испуне и 
посебне услове предвиђене Законом о висо-
ком образовању (члан 83) и Правилником 
о избору у звања наставника и сарадника 
и општим актима Школе (доступни на сајту 
Школе). Посебни услови: студент мастер 
студија који је студије првог степен завршио 
са просечном оценом најмање 8. Уз пријаву 
на конкурс кандидати подносе и доказе о 
испуњености услова из конкурса, биогра-
фију, доказ о уписаним мастер студијама 
као и оверену фотокопију дипломе.

ОСТАЛО: Пријаве се шаљу на горе наведену 
адресу у року 15 дана од дана објављивања 
у листу “Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПАНЧЕВО

ОШ „ПРВИ МАЈ”
26315 Владимировац 

Дипломирани економиста за 
финансијскорачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: Кандидат за дипломираног еко-
номисту за финансијско-рачуноводствене 
послове треба да испуњава следеће услове 
у складу са чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19, 27/18 - др. закони, 6/20 и 129/21) 
и чланом 2. Измена и допуна Правилни-
ка о организацији и систематизацији рад-
них места у ОШ “Први мај” Владимировац 
бр. 549/21 од 19.10.2021. године, и то да: 
1) има одговарајуће образовање, прописа-
но чланом 2 Измена и допуна Правилника 
о организацији и систематизацији радних 
места у ОШ „Први мај” Владимировац бр. 
549/21 од 19.10.2021. године, стечено на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропи-
су који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвљење за кривично 
дело, примање мита или давање мита, за 
кривично дело или групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик, на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву за конкурс 
треба да доставе у оригиналу или овереним 
фотокопијама које нису старије од 6 месе-
ци: доказ о стеченом одговарајућем обра-
зовању; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; доказ о неосуђи-
ваности (уверење из казнене евиденције 
МУП-а); доказ о испуњености услова из чла-
на 139 став 1 тачка 5) Закона о основама 
система образовања и васпитања - да зна 
српски језик (само за кандидате који образо-
вање нису стекли на српском језику); радну 
биографију. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Лекарско 
уверење о поседовању физичке, психичке и 
здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци) тражиће 
се накнадно, пре закључења уговора о раду 
за кандидата који буде изабран. Пре доно-
шења одлуке о избору, кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши Национална служба за запо-
шљавање. Пријаву са потребним прилозима 
кандидат треба у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у огласима Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови” 
да достави на адресу ОШ „Први мај”, Цара 
Лазара 47, 26315 Владимировац, са назна-
ком „За конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Документација се неће враћати кандидатима 
који су се пријавили на конкурс. Сви пода-
ци кандидата биће коришћени искључиво за 
потребе конкурса, а све у складу са Законом 
о заштити података о личности („Службени 
гласник РС” бр. 87/2018).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„ДЕЧЈА РАДОСТ”

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25
тел. 013/345-955, 354-292

e-mail: dradost@nadlanu.com

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и специја-
листичке струковне студије по прописима које 
су уређивали високо образовање у периоду 
од 10. септембра 2005. године до 07. окто-
бра 2017. године; држављанство Републике 
Србије; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; радно искуство једна година.

Васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама 
првог степена (основне академске, однос-

но струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем; држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом; 
да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; рад-
но искуство једна година.

Медицинска сестра – васпитач

УСЛОВИ: више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије 
или специјалистичке струковне студије) на 
којима је оспособљено за рад са децом јас-
леног узраста; држављанство Републике 
Србије; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; рад-
но искуство једна година.

Медицинска сестра – васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска 
сестра васпитач; држављанство Републике 
Србије; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; рад-
но искуство једна година.

Секретар установе

УСЛОВИ: високо образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) - на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; држављанство Републике Србије;  
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психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
радно искуство две године.

Социјални радник

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије); на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
држављанство Републике Србије; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; радно искуство једна 
година.

Самостални финансијско
рачуноводствени сарадник  

контиста билансиста

УСЛОВИ: високо образовање из области 
економских наука: на основним студијама 
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 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. сеп-
тембра 2005. године; држављанство Репу-
блике Србије; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; рад-
но искуство три године.

Ликвидатор основних средстава

УСЛОВИ: стручна спрема: средње обра-
зовање, економске струке (IV степен); 

држављанство Републике Србије; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; радно искуство једна 
година.

Спремачица
9 извршилаца

УСЛОВИ: стручна спрема: I степен стручне 
спреме (основно образовање); држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом; 
да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; рад-
но искуство једна година.

Мајстор одржавања  
водоинсталатер

УСЛОВИ: стручна спрема: средње образо-
вање; држављанство Републике Србије; 
психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом; да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; рад-
но искуство једна година.

ОСТАЛО: рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве се 
подносе лично или поштом на адресу: ПУ”-
Дечја радост” Жарка Зрењанина број 25, 
Панчево. Уз пријаву на конкурс се под-
носи: ЦВ - краћа биографија; диплома – 
сведочанство; уверење о држављанству; 
уверење о некажњавању из ПУ; потврда 
о радном искуству. Место рада: Панчево. 
Напомена: кандидати уз пријаву не при-
лажу доказ о испуњавању здравственог 
услова, с тим што се обавезују да овај 
доказ прибаве након коначности одлуке о 
избору кандидата; уколико кандидат под-
носи копију или препис, документ мора 

бити оверен. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. 
Кандидати ће писмено бити обавештени о 
избору по конкурсу. Сва обавештења могу 
се добити у управи Установе, Жарка Зрења-
нина 25, Панчево или телефоном 013/345-
955, 354-292.

ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЉУПЧЕ ШПАНАЦ“

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

Наставник биологије
на одређено време, до повратка 

запослене којој мирује радни однос  
због именовања за директора школе

УСЛОВИ: Лице које има одговарајуће обра-
зовање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука са 
предходно завршеним студијама првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи; лице које има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; лице које није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; лице које има држављанство 
Републике Србије; лице које зна српски 
језик на коме се изводи образовно-васпит-
ни рад. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз попуњени пријав-
ни формулар са интернет сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
РС кандидат је дужан да приложи: потпи-
сану биографију кандидата (ЦВ);овере-
не копије диплома првог и другог степена 
мастер студија, односно оверену копију 
дипломе на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године;оверену копију 
уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци);оверену копију уверења о неос-
уђиваности из казнене евиденције МУП-а 
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РС (не старије од 6 месеци); доказ о позна-
вању језика на коме се изводи образовно 
васпитни рад-српског језика доставља кан-
дидат који није одговарајуће образовање 
стекао на српском језику. Пријаве достави-
ти на адресу: Основна школа „Љупче Шпа-
нац“, 18310 Бела Паланка, Светосавска бб. 
Конкурс за пријем у радни однос спроводи 
конкурсна комисија коју ће директор име-
новати посебним решењем. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања биће упућени на 
психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способност за рад са децом и 
ученицима. 

ПОЖАРEВАЦ

ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
12000 Пожаревац, Симе Симића 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве предвиђене чл. 122, 139 и 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 - др закон, 10/19, 6/20 и 
129/21.) и то: 1) да има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона: 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке акдемске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно 
стучне области за одговарујући предмет, 
однсно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице које има заврше-
не ове студије другог степена, мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
премет, односно групу предмета, на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 
2005. године), кандидат треба да испуња-
ва услове за наставника гимназије, педаго-
га и психолога; 2) да поседује дозволу за 
рад (положен стручни испит) за наставни-
ка, педагога, психолога; 3) да је савладао 
обуку и да има положен испит за директо-
ра установе (кандидат који нема положен 
испит дужан је да га положи у року од 2 
године од дана ступања на дужност); 4) да 
има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одоварајућег образовања. 5) да 
има психичку и физичку и здравствену спо-
собност са рад са децом и ученицима; 6) 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 

изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 7) да има држављан-
ство Републике Србије; 8) да зна српски 
језик јер се на њему остварује васпитно-об-
разовни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави: биографију са кратким 
прегледом радних ангажовања и предлогом 
програма рада директора школе; оверену 
копију дипломе о стеченом одговарујућем 
високом образовању у складу са чл. 140 
Закона; уверење о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу за 
наставника (оригинал или оверена фотоко-
пија); потврду о радном стажу у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (напо-
мена: потврда садржи податак о радном 
стажу и пословима које је лице обављало 
и издаје је установа у којој кандидат ради, 
ако кандидат није у радном односу, потврду 
издаје установа у којој је кандидат стекао 
радно искуство у области образовања и вас-
питања); лекарско уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (дос-
тавља се ново лекарско уверење); уверење 
да није осуђиван, у складу са чл. 139 став 1 
тачка 3 3акона које издаје надлежна поли-
цијска управа (уверење мора бити издато 
након расписивања конкурса); оригинал 
или оверену копију извода из матичне књи-
ге рођених за кандидате који су промени-
ли презиме односно име, после издавања 
дипломе, које није старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству које није старије од 6 месе-
ци; оверену копију доказа да зна српски 
језик (осим кандидата који је образовање 
стекао на том језику). Уколико је кандидат 
стекао одговарајуће високо образовање 
из члан 140 став 1 и 2 Закона на српском 
језику, сматра се да је достављањем овог 
доказа доставио и доказ да зна српски 
језик; оригинал или оверену копију доказа 
о резултатима стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредно-
вања - доставља кандидат који је претход-
но обављао дужност директора. У складу 
са чланом 123 став 14 Закона кандидат 
може да достави и оригинал или оверену 
копију доказа о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду; уверење о положеном 
испиту за директора установе (пријава ће 
се сматрати потпуном и уколико кандидат 
нема положен испит за директора устано-
ве, али је изабрани кандидат дужан да га 
положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност). Копије доказа које се 
подносе при конкурисању за избор дирек-
тора оверавају се од стране надлежног ора-
гана. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана, од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Сва потребна обавештења могу се 
добити од секретара школе на тел 012/522-
570. Пријаве са потребном документацијом 
о испуњености услова подносе се у затворе-
ној коверти са назнаком„ Конкурс за дирек-
тора” лично у канцеларији секретара школе 
или послати на адресу школе. Директора 
школе именује министар просвете, науке и 
технолошког развоја РС (о резултатима кон-
курса кандидати ће бити обевештени након 
пријема решења о именовању директора од 
стране Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС).

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

12305 Мелница, Војводе Пауља Матејића 27

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабра-
но лице које испуњава услове прописане 
чланом 122, 139 и чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/20 
и 129/2021) и то: 1. да има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога и то: 
(1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске 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 нау-
чне, 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 уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; 3. да има обуку и положен испит за 
директора школе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у законском року од дана сту-
пања на дужност); 4. да има најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 5. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 6. да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 7. да 
није правноснажно осуђивано за привред-
ни преступ; 8. да против лица није покренут 
кривични поступак-није покренута истрага 
против кандидата; 9. да има држављанство 
Републике Србије; 10. да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу (дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника); оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе (пријава која не садржи 
уверење о положеном испиту за директора  
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установе неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за директо-
ра школе); оригинал или оверену фотоко-
пију потврде о радном искуству, најмање 
осам година рада у области образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, која мора да садржи податак 
о радном стажу и пословима које је лице 
обављало, коју издаје установа у којој кан-
дидат ради, ако кандидат није у радном 
односу, потврду издаје установа у којој је 
кандидат стекао радно искуство у области 
образовања и васпитања; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о физичкој, пси-
хичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) 
не старије од 6 месеци; оригинал уверење 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и кривична дела насиље у 
породици, одузимање, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за примање и давање мита, за 
кривична дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја, против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци) или овере-
на фотокопија истог; оригинал уверење 
да кандидат није правоснажно осуђено за 
привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности (не старије од 6 месеци) или овере-
на фотокопија истог; оригинал уверења 
надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног 
предлога за дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од 6 месеци) или ове-
рена фотокопија истог; оригинал уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика, 
уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику - оригинал или ове-
рену фотокопију; доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) оригинал 
или оверену фотокопију, односно доказ да 
није вршен стручно-педагошки надзор у 
раду кандидата уколико истог није било - 
оригинал или оверену фотокопију; резулта-
те стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (достављају 
само кандидати који су претходно обавља-
ли дужност директора установе) - оригинал 
или оверену фотокопију. У случају да за 
време обављања дужности директора није 
вршен стручно педагошки надзор устано-
ве и оцена спољашњег вредновања доста-
вити доказ о томе - оригинал или оверену 
фотокопију; извод из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверена фотокопија; 
попуњен пријавни формулар са сајта МПН-
ТР (за кандидате који нису у радном односу 
у школи која врши избор директора); радну 
биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и планом рада за време мандата; 
доказе о својим стручним и организационим 
способностима (неће се сматрати непотпу-
ном пријавом уколико кандидат не достави 
доказе о стручним и организационим спо-
собностима); докоз о недискриминаторном 
понашању. Рок за подношење пријава је 

15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве са доказима о испуњености 
услова слати у затвореној коверти на адресу 
школе, са назнаком на коверти „Конкурс за 
избор директора школе” или предати лично 
на наведеној адреси, у канцеларију секре-
тара школе, сваког радног дана од 08.00 до 
12.00 часова. Све информације у вези кон-
курса могу се добити код секретара школе 
на телефон 012/348-570. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„МОРАВСКИ ЦВЕТ”

12374 Жабари, Драгослава Весића 12

Васпитач
на одређено време преко 60 дана  
ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице које: 1. има одговарајуће 
образовање - на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске сту-
дије), на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
је у обавези да приложи: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању, потврду 
о положеном испиту за лиценцу, уверење 
из суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не 
старије од 6 месеци); оригинал / оверена 
фотокопија уверења да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
(не старије од 6 месеци); лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), пријаву на конкурс са радном 
биографијом. Доказ о знању српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни 
рад доставља само кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском 

језику. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете и одштампани формулар 
заједно са пријавом на конкурс и комплет-
ном документацијом доставља лично или 
поштом на адресу ПУ „ Моравски цвет” Дра-
гослава Весића 12, 12374 Жабари, са наз-
наком За конкурс“. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” коју издаје Нацио-
нална служба за запошљавање. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве на конкурс се 
неће узети у разматрање. Ближе информа-
ције могу се добити лично или позивом на 
телефон 012/250-171.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” 
31330 Прибој, Немањина 35

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 122, 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. У погледу образовања кандидат тре-
ба да испуњава услове прописане чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
број: 88/17. и 27/18.), и то: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, спецјалистичке 
академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комби-
нују 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. На основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Изу-
зетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 ст. 1 и 2 закона, дужност 
директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 закона за наставника 
те врсте школе, дозволу за рад наставни-
ка, 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. 2. Доз-
волу за рад (лиценцу) наставника и струч-
них сарадника у основној школи; 3. да има 
психичку, физичку и здравстену способност 
за рад са децом и ученицима; 4. неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од три месеца као и за 
кривична дела насиља у породици, одузи-
мања малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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, утврђр-
но дискриминаторско понашање; 5. да има 
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држављанство Републике Србије; 6. да зна 
српски језик (достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику); 7. да има најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 8. да има обуку 
и положен испит за директора установе. 
(Кандидати који намају положен испит дуж-
ни су да га положе у року од 2 године од 
ступања на дужност директора.) Кандидат 
подноси следећу документацију: пријаву 
са биографским подацима кандидата и кре-
тањем у служби, адресом становања, бројем 
телефона, адресом електронске поште; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту 
(лиценца); потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања; доказ 
о неосуђиваности и непостојању дискри-
минаторског понашања -уверење МУП-а; 
доказ да против кандидата није покренут 
кривични поступак нити истрага - уверење 
суда; извод из МК рођених (не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима - лекарско уверење; 
оверену фотокопију лиценце за директора 
уколико је поседује; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе у оцени 
спољашњег вредновања за кандидате који 
су предходно обављали дужност директора. 
Рок за достављање пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са потребном доку-
ментацијом се достављају на адресу: ОШ 
„Вук Караџић”, 31330 Прибој, Немањина 35. 
Телефон 033/2451-304, моб. 062/8815-454.

ПРОКУПЉЕ

ПУ „НЕВЕН“
18400 Прокупље, Немањина 7

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2023. 

године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и чл. 136 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Општи услови: предвиђени чланом 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар за конкурс који се налази на 
званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Уз одштампан пријавни формулар 
кандидат доставља: оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију лиценце, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), 
уверење полицијске управе не старије од 
шест месеци да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело из чл. 139 
Закона о основама система образовања 
и васпитања. Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом (лекарско уверење) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 
Сви остали докази саставни су део пријаве 
за конкурс. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок 
за пријављивање на оглас је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу или донети лично. 

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 директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо 
образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалис-
тичке 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године: да 
има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса 
бодова или да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или 
положио стручни испит (испит за лицен-
цу) и да поседује звање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у Гимназији („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“ бр. 15/13, 
11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 
14/20 и 1/21), Правилником о врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Пољопривреда, производња 
и прерада хране („Службени гласник РС - 
Просветни гласник“ бр. 5/15, 10/16, 2/17, 
13/18, 2/20 и 14/20) и Правилником о врсти 
образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставниока у подручју 
рада Трговина, угоститељство и туризам 
(„Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“ бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17, 
13/18, 2/20, 14/20 и 1/21); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривич-
них 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
и да је држављанин РС. 

ОСТАЛО: кандидат доставља оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; 
извод из МК рођених; уверење о држављан-
ству; лекарско уверење доставља се пре 
закључења уговора о раду; уверење да није 
осуђиван; потврду са факултета о положе-
ним испитима из психологије, педагогије, 
методике у вредности од 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе или потврду о положеним испити-
ма из педагогије и психологије, или потврду 
о положеном стручном испиту. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за достављање докумена-
та 8 дана од дана објављивања конкурса на 
горе наведену адресу.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА  
“ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

Наставник математике
са 89% радног времена, на одређено 

време, до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: да поседује стручну спрему у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи; да испуњава услове за пријем у 
радни однос у складу са чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству или извод из матичне књи-
ге рођених); оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; зна српски 
језик, формулар за пријаву на конкурс. Бли-
же информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и преко телефона 
026/313-060. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА  
“ВУК КАРАЏИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Првомајска бб.
тел. 026/310-423

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 122, 139 и чланом 140 
ставом 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и вас питања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20 и 
129/21) а то подразумева следеће услове: 
да кандидат за директора има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 ставови-
ма 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) 
и то образовање за наставника основне 
школе или стручног сарадника, стечено на 
студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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 
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интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
члана140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад; да има 
најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
дозволу за рад наставника, или стручног 
сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе. Изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року до две године од дана сту-
пања на дужност. Директору који не положи 
испит за директора у року од две године од 
дана ступања на дужност, престаје дужност 
директора. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
подноси: уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); диплому о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверен 
препис или оверена фотокопија); уверење о 
положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу наставника или стручног сарад-
ника (оригинал или оверен препис или ове-
рена фотокопија); потврду о радном стажу 
у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања (оригинал или оверена фотокопија); 
радну биографију; уверење од надлежног 
органа МУП-а, да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
уверење надлежног суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак; доказ о 
знању српског језика (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском јези-
ку); потврду Повереника за заштиту равноп-
равности да није учинио дискриминаторно 
понашање; уверење о положеном испиту за 
директора установе (оригинал или оверени 
препис или оверена фотокопија) -пријава 
која не буде садржала уверење о положе-
ном испиту за директора установе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року положи 
испит); уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност дирек-

тора установе, дужно је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања, а уколико 
је кандидат имао стручно педагошки надзор 
у свом раду, доставља извештај просветног 
саветника; доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима пре ступања на дужност. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Сви докази морају 
бити оригинал или оверене фотокопије не 
старији од 6 месеци. Пријаве на конкурс се 
могу слати поштом са назнаком „Конкурс 
за директора школе” или лично предати у 
секретаријату школе. Информације у вези 
са конкурсом могу се добити од секретара 
школе на телефон 026 310-423. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Одлуку доноси министар просвете у 
року од 30 дана од дана пријема потребне 
документације коју доставља школа. Доку-
ментација кандидата се не враћа. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА  
„НИКОЛА ТЕСЛА”

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/513-859 

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове пропи-
сане чланом 139 чланом 140 став 1 и став 
2 и чланом 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др.закони и 
10/2019, 6/2020, 129/2021) и то: да поседује 
одговарајуће високо образовање из чл. 140 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за наставника средње 
стручне школе у подручју рада: Машинство 
и обрада метала, Електротехника, Личне 
услуге, за педагога и психолога, стечено: 1) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука- у ком случају је 
неопходна завршеност студија првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има дозволу 
за рад (лиценцу) за наставника и стручног 
сарадника, односно положен стручни испит; 
да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-

тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на 
којем се остварује образовно васпитни рад; 
да има обуку и положен испит за директора 
школе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност). Уз 
пријаву на конкурс (одштампан и попуњен 
формулар / формулар за пријаву на кон-
курс, на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РЦ) 
кандидат за директора прилаже следеће 
доказе о испуњености услова: биографске 
податке, односно радну биографију; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту за рад 
наставника и стручног сарадника; оверену 
фотокопију документа о положеном испиту 
за директора, (уколико кандидат поседује 
такав документ); оригинал потврду да има 
најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања или 
оверену фотокопију; оригинал уверење о 
држављанству Републике Србије или овере-
ну фотокопију, не старије од 6 месеци); ори-
гинал извод из матичне књиге рођених или 
оверену фотокопију, не старији од 6 месеци; 
доказ да зна српски језик, на ком се изводи 
образовно- васпитни рад - уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском 
језику или оверену фотокопију; доказ - ори-
гинал лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци; доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месе-
ци; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак или оверену фотокопију; 
доказ о резултату стручно педагошког над-
зора о раду кандидата - извештај просвет-
ног саветника (уколико је кандидат имао 
појединачни стручно-педагошки надзор) или 
оверену фотокопију; резултат стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања школе (овај доказ достављају 
само кандидати који су раније вршили дуж-
ност директора установе) или оверену фото-
копију. Сви наведени докази саставни су део 
пријаве на конкурс, морају бити оверени и 
не могу бити старији од шест месеци. Канди-
дат изабран за директора школе који нема 
положен испит за директора дужан је да 
у року од две године од дана ступања на 
дужност положи испит за директора. Рок за 
пријављивање на конкурс за избор дирек-
тора је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаву на конкурс за избор дирек-
тора, заједно са потребном документацијом, 
доставити школи на горе наведену адресу 
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до истека рока са назнаком „Пријава на кон-
курс за избор директора” или лично у секре-
таријату школе. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве без потребне документације уз 
пријаву, неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе лично или путем телефона 
026/513-859.

СОМБОР

ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”
25242 Бачки Брестовац, Маршала Тита 81

тел. 025/5881-515

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: а) да 
има одговарајуће образовање, предвиђено 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи радно место - наставник математике, 
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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; г) да има држављанство 
Републике Србије; д) да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса и то: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци, 
уверење о неосуђиваности 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 се 
подносе у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма, 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 про-
цене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе.Директор устано-
ве доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу. Разговор са кандидатима биће 
обављен у просторијама школе. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса се 
предају непосредно у секретаријату школе 
сваког радног дана од 08.00 до 12.00 часова 
или поштом на горе наведену адресу. Прија-

ве се предају у затвореној коверти са назна-
ком “За конкурс за пријем у радни однос на 
радно место наставник математике”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„ВЕРА ГУЦУЊА“

25000 Сомбор, Венац војводе Петра Бојовића 3
тел. 025/433-511

1. Васпитач
за рад у Сомбору, на српском језику

УСЛОВИ: основне академске, основне 
струковне студије, виша школска спрема (VI) 
степен. 

2. Медицинска сестра на превентиви
за рад у Сомбору

УСЛОВИ: средња медицинска школа, меди-
цинска сестра општег или педијатријског сме-
ра, (IV) степен, једна година радног искуства. 

ОСТАЛО: у радни однос ради обављања 
наведених послова, може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: 1. 
поседовање одговарајућег образовања, 2. 
поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом, 3. посе-
довање држављанства Републике Србије, 
4. неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; 5. 
непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом; 6. знање српског језика. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о 
држављанству Републике Србије (овере-
но уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених, не старије од 6 
месеци); доказ за тачку 4 и 5 (уверење суда 
и полицијске управе, не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија); доказ за 
тачку 6 - потврда одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио срп-
ски језик (достављају само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, 
оверена фотокопија); ЦВ кандидата. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, 
изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Уколико кандидат кон-
курише на две или више позиција, потребно 
је доставити потпуну документацију за сваку 
позицију посебно и у пријави јасно назна-
чити на коју позицију се односи. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају устано-
ви. Пријавни формулар се доставља за сва-
ко радно место за које кандидат конкури-
ше. Пријаве слати, искључиво поштом, на 
горе наведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Документација се доставља у овереним 
фотокопијама. Документи важе 6 месеци од 

издавања. Пријава која не садржи све тра-
жене документе као и пријава која садржи 
неоверене документе, сматраће се непот-
пуном. Неблаговремене и непотпуне молбе 
неће се узимати у обзир. 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ КУЛА
25230 Кула, Лењинова 17

тел. 025/722-327

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове про-
писане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 72/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 128/2021): да има одговарајуће високо 
образовање за наставника основне музичке 
школе, педагога или психолога 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из ста-
ва 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Да 
има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника (лиценцу); да има обуку 
и положен испит за директора установе; да 
има држављанство Републике Србије; да има 
најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
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 није осуђи-
ван правноснажном пресудом за привредни 
преступ утврђен Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања у вршењу раније 
дужности; да зна језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад (српски језик). Иза-
барани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи следеће доказе: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; потврду да има  
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најмање 8 година рада у области образо-
вања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (оригинал или ове-
рена копија - не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству Републике Србије, 
у оригиналу или овереној фотокопији (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању срп-
ског језика осим за кандидате који су на 
српском језику стекли одговарајуће обра-
зовање; уверење суда да се не води кри-
вични поступак; уверење / доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело; уверење / доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за привредни 
преступ; извод из матичне књиге рођених; 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора о раду кандидата (извештај просветног 
саветника) и оцену спољашњег вредновања 
- уколико се на конкурс пријавило лице које 
је претходно обављало дужност директо-
ра установе; радна биографија са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора; оверену фотоко-
пију лиценце за директора (ако је кандидат 
поседује). Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у листу “Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаве са документацијом 
и прилозима се достављају поштом или лич-
но сваког радног дана у седишту школе на 
адреси: Школа за основно музичко образо-
вање, Кула, Лењинова 17, од 8.00 до 14.00 
часова, а сва потребна обавештења се могу 
добити код секретара школе и на телефоне: 
025/722-327. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узети у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПУ “ПОЛЕТАРАЦ”
22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13

тел. 022/311-223, факс: 022/310-565
e-mail: poletarac.pazova@gmail.com

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одгова-
рајуће образовање и то: више образовање 
односно одговарајуће високо образовање 
из области педагошких наука на студијама 
првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специја-
листичке струковне студије ), студијама у 
трајању од три године или више образо-
вање - васпитач; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад, са или без положе-
ног испита за лиценцу.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попу-
не формулар за пријаву на конкурс који 
се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Пријаве поднете без при-
ложеног попуњеног формулара сматраће 
се непотпуним и неће бити узете у разма-
трање. Уз попуњени пријавни формулар 
потребно је приложити: радну биографију 
(ЦВ), тачну адресу пребивалишта, контакт 
телефон и имејл адресу; доказ о стеченом 
образовању; 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. 88/17, 27/18 - 
др. закони, 10/19 и 6/2020 ) и то: уверење 
из казнене евиденције издато од стране 
надлежне полицијске управе МУП-а (не ста-
рије од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених (нови образац са холограмом - трај-
но важење); доказ о знању српског језика 
на коме се остварује васпитно - образовни 
рад (кандидат који није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, потребно је 
да достави уверење да је положио испит 
из српског језика са методиком, по програ-
му одговарајуће високошколске установе). 
Сва приложена документација мора бити у 
оригиналу или фотокопији, односно препи-
су који мора бити оверен у складу са Зако-
ном о оверавању потписа, рукописа и пре-
писа („Службени гласник РС”, број 93/2014, 
22/2015 и 87/2018). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом (лекарско уверење) дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. 
Приложена конкурсна документација неће 
се враћати кандидатима. Пријавом на кон-
курс кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе спровођења 
законом предвиђеног поступка - конкурса 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Пријаве се подно-
се искључиво лично или путем препоручене 
пошиљке на адресу предшколске установе, 
са назнаком: „За конкурс за заснивање рад-
ног односа за васпитач на одређено време 
ради, замене одсутног запосленог преко 60 
дана“, у затвореној коверти. Информације 
о конкурсу могу се добити у предшколској 
установи у кадровској служби на телефон 
022/311-223 од 8.00 до 14.00 сати. Решење о 
избору кандидата биће донето у року пред-
виђеном у чл. 154 став 8 Закона.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ - ПИНКИ”

22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 27
тел./факс: 022/621-671

Наставник српског језика и 
књижевности

са 22,22% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно до повратка 
запослене са породиљског одсуства, 
одсуства са рада ради неге детета и 
одсуства са рада ради посебне неге 

детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: 
да има одговарајуће образовање у складу са 

чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020, 129/2021) и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови у погледу образовања у 
складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/2020, 129/2021): 1) високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: 
(1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука (мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); или 2) високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. 1. За наставника 
српског језика и књижевности: У складу са 
чл. 3. став 1 тачка 1. подтачка а) Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022) 
наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада у предметној настави - српски језик 
и књижевност школи може да изводи лице 
које је стекло високо образовање и то: 1) 
професор српског језика и књижевности, 2) 
професор српског језика и књижевности са 
општом лингвистиком, 3) професор српске 
књижевности и језика, 4) професор српске 
књижевности и језика са општом књижевно-
шћу, 5) дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима, 6) дипломи-
рани филолог српске књижевности са јуж-
нословенским књижевностима, 7) професор, 
односно дипломирани филолог за српскохр-
ватски језик и југословенску књижевност, 8) 
професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, 9) професор српскохрватског језика 
и опште лингвистике, 10) професор за срп-
скохрватски језик са јужнословенским јези-
цима, 11) професор српскохрватског језика 
са источним и западним словенским јези-
цима, 12) професор српскохрватског језика 
и југословенске књижевности за наставу у 
школама у којима се образовно-вспитни рад 
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изводи на мађарском, односно русинском 
или румунском језику, 13) професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску и 
општу књижевност, 14) професор југосло-
венске књижевности са страним језиком, 15) 
дипломирани филолог за књижевност и срп-
ски језик, 16) дипломирани филолог за срп-
ски језик и књижевност, 17) професор српс-
ког језика и књижевности у одељењима за 
националне мањине, 18) професор српског 
језика и књижевности, 19) дипломирани ком-
париста, 20) мастер филолог (студијски про-
грами: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологије (срп-
ски језик и лингвистика), Српска књижевност 
и језик са компаратистиком, Српски језик 
као страни), 21) мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и 
језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књи-
жевност, 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), (22) професор срп-
скохрватског језика и књижевности; (23) мас-
тер филолог из области филолошких наука; 
(24) професор југословенске књижевности 
и српског језика; (25) мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет). ОСТАЛО: 
Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020, 129/2021), који се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају у току 
рада. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (у делу „Запошљавање 
у просвети”, пун назив „Формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и вас-
питања”) и уз одштампани пријавни форму-
лар, кратку биографију, достављају школи 
следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе - за лица која су стекла академско 
звање мастер доставља се и оверена фото-
копија дипломе о завршеним основним ака-
демским студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; уверење 
о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика доставља се само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику или на језику на којем се 
остварује образовно-васпитни рад; доказ да 
кандидат није осуђиван, правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примања мита или давања мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверена фотокопија, 
прибавља кандидат од надлежне Полицијске 
управе, не старији од 6 месеци); Уверење о 

психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве се достављају у 
затвореној коверти са назнаком: „За конкур-
сну комисију - не отварати” уз обавезну наз-
наку за које радно место се конкурише, на 
адресу Школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

СУБОТИЦА

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126

Наставник здравствене неге
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
за заснивање радног односа прописане чл. 
139 и чл. 140 став 1 Закона о основама обра-
зовања и васпитања, а то су: 1. одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 став 
1 Закона: 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) сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз услов 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. 2. психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. држављанство Републи-
ке Србије; 5. знање српског језика. Члан 141 
став 3 Закона регулише да, изузетно, посло-
ве наставника уметничких и стручних пред-
мета у музичкој школи и одређених струч-
них предмета у стручној школи, за које се не 
образују наставници са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, може 
да обавља и лице са одговарајућим образо-
вањем из члана 140 став 3 Закона, однос-
но средњим образовањем. Члан 140 став 3 
Закона регулише да изузетно, наставник и 
васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем. Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 

стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада здрав-
ство и социјална заштита (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/2022, даље Пра-
вилник) прописани су степен и врста обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Здравство и социјална зашти-
та и то за стицање образовања у трајању од 
две године и за средње образовање и вас-
питање у трогодишњем и четворогодишњем 
трајању. Правилник може да се преузима на 
званичној интернет страници Средње меди-
цинске школе: www.medicinskasu.edu.rs. 
Кандидат је дужан да уз попуњени пријав-
ни формулар, који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs) на конкурс достави: потписану био-
графију кандидата (Curriculum vitae); овере-
ну копију доказа о стеченом одговарајућем 
високом образовању у складу с чл. 140 Зако-
на и Правилника; оверену копију доказа о 
стеченом одговарајућем средњем образо-
вању у складу са Правилником; уверење 
из казнене евиденције МУП-а да лице није 
осуђивано, у складу са чл. 139 став 1 тачка 
3) Закона (прибавља се у надлежној поли-
цијској управи према месту пребивалишта); 
оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије; оверену 
копију доказа да зна српски језик (оверена 
копија дипломе о завршеној средњој школи, 
вишој школи или факултету на српском јези-
ку или уверење о положеном испиту из срп-
ског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе). Уколико је кандидат 
стекао одговарајуће високо образовање из 
члана 140 став 1 Закона на српском језику, 
сматра се да је достављањем овог доказа, 
доставио и доказ да зна српски језик. Кан-
дидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Након психолошке 
процене конкурсна комисија обавиће разго-
вор са кандидатима који се налазе на листи 
кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и доноси решење о избору 
кандидата. Изабрани кандидат доставља 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са учени-
цима пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Копије доказа које 
се подносе при конкурисању оверавају се 
од стране надлежног органа, у супротном, 
неће се узети у разматрање. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве доставити на адресу: 
Средња медицинска школа, 24106 Суботица, 
Београдски пут 126, са назнаком „Конкурс за 
радно место”.

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

24300 Бачка Топола 
Трг др Зорана Ђинђића 12

тел. 024/711-934
e-mail: gimnazijabt@open. telekom. rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама  
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система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017) и чланом 2-7 
Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), 
односно лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1. на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: а) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; 2. на основним студијима у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из тач-
ке 1 подтачка б) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Кандидат мора да 
има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривично дело насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да није правоснаж-
но осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да против њега није 
покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела; да 
има дозволу за рад наставника/стручног 
сарадника (лиценцу), обуку и положен 
испит за директора; да има држављанство 
Републике Србије и да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да 
приложе: радну биографију, оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оригинал или оверену фото-
копију дозволе за рад наставника, васпи-
тача или стручног сарадника, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положе-
ном испиту за директора установе (прија-
ва која не садржи уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат ће 
бити у обавези да у законском року поло-
жи испит за директора школе), потврду да 
има најмање осам година година рада у 
установи образовања, уверење / потврду 
(оригинал) из надлежне службе Министар-
ства унутрашњих послова да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 

као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њих није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, за кривично дело примања и 
давања мита; уверење / потврду (ориги-
нал) из надлежног привредног суда да кан-
дидат није правоснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности; 
уверење / потврду (оригинал) из надлеж-
ног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наред-
бе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подоношења оптужног пред-
лога за наведена кривична дела; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод 
из матичне књиге рођених. Кандидат за 
директора, уколико поседује, дужан је да 
уз пријаву на конкурс достави и доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора о 
његовом раду (извештај просветног савет-
ника). Кандидат који је претходно обављао 
дужност директора школе дужан је да дос-
тави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вред-
новања. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о међусобним правима 
и обавезама директора установе. Диплома, 
односно уверење о стеченом високом обра-
зовању, уколико је на српском језику, на 
којем се остварује образовно-васпитни рад, 
уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, у супротном је потребно 
доставити оверену копију доказа да зна 
српски језик (оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој школи на српском 
језику). Напомена: документацију која се 
доставља уз пријаву кандидат доставља у 
три примерка (један примерак чини ориги-
нал или фотокопија наведене документа-
ције коју је оверио јавни бележник, а у два 
примерка достављају се обичне фотокопије 
оверених примерака). Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узети у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом, слати на горе 
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за 
директора”. За све информације можете 
позвати број телефона: 024/711-934. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ  

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Пословне и 
јавне финансије, банкарство и 

финансијске институције
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер економиста - студент док-
торских студија одговарајуће области који је 
сваки од претходних нивоа студија завршио 
просечном оценом најмање осам (8) и који 
показује смисао за наставни рад, односно, 
под истим условима магистар наука коме 

је прихваћена тема докторске дисертације. 
Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС” број 88/17, 73/2018 27/2018 - др. закон, 
67/2019 и 6/2020 - др. закони), Статута 
Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 
од 8. марта 2018. године са изменама и 
допунама од 05.04.2018. године - исправ-
ка; 13.02.2019. године; 29.09.2020. године, 
Статута Економског факултета у Суботици 
бр. 01- 1685 од 2. јуна 2022. године, Пра-
вилника о ближим мимималним условима за 
избор у звања наставника на Универзитету у 
Новом Саду од 3. марта 2016. године (изме-
не и допуне од 8. септембра 2016. године, 
22. септембра 2016. године, 1. децембра 
2016. године, 8. марта 2018. године, 9. окто-
бра 2018. године, 30. јануара 2020. годи-
не - аутентично тумачење и 25. фебруара 
2021. године - аутентично тумачење и 14. 
јула 2022. године), и Правилника о избору 
наставника и сарадника Економског факул-
тета у Суботици бр. 01-3503 од 15. новембра 
2018. године, са изменама и допунама од 8. 
септембра 2022. године. 

ОСТАЛО: уз пријаву приложити: биографију 
са подацима о досадашњем раду, фотоко-
пију личне карте (у случају чиповане личне 
карте потребно је доставити очитану личну 
карту), оверене фотокопије диплома, спи-
сак радова и саме радове, потврду о томе 
да лице није правоснажном пресудом осуђе-
но за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања исправе које издаје висо-
кошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској устано-
ви, као и све остале доказе који упућују на 
испуњеност услова предвиђених Законом, 
Статутом Универзитета, Статутом Факулте-
та и Правилницима Универзитета и Факул-
тета. Пријаве кандидата са прилозима под-
носе се Економском факултету у Суботици, 
Сегедиски пут 9-11, у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће 
бити разматране. Факултет неће враћати 
запримљену конкурсну документацију кан-
дидатима. 

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА  
“ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у члану 24 Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС РС, 
113/17 и 95/18- аутентично тумачење), кан-
дидат мора да испуњава и посебне услове 
из чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19, 6/20 
и 129/21). Кандидат треба да има одгова-
рајуће високо образовање предвиђено чл. 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21). 
У погледу врсте образовања кандидат тре-
ба да испуњава услове из члана 2. став 
1 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
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11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21 и 4/21), односно треба 
да је: 1) професор разредне наставе, про-
фесор педагогије са претходно заврше-
ном педагошком академијом или учитељс-
ком школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ-мастер, про-
фесор разредне наставе и ликовне култу-
ре за основну школу. Кандидат треба да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да 
је држављанин Републике Србије, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична 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, 6/20 и 129/21), 
односно да није осуђиван за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, да зна 
српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да 
поднесе следећа документа: краћу биогра-
фију, доказ да има одговарајуће образо-
вање - прописану врсту и степен стручне 
спреме (оверену фотокопију дипломе или 
уверења о одговарајућем образовању), 
доказ да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/19, 6/20 
и 129/21), уверење се прибавља у МУП-у, 
извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци), уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци), доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику). Лекарско 
уверење подноси се непосредно пре закљу-
чења уговора о раду, у складу са чланом 
139 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидати попуњавају 
пријавни фолмулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним 
фолмуларом достављају на адресу школе у 
року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разма-
трање. 

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА “СТАРИ ГРАД”
31000 Ужице, Градска 1

тел. 031/552-576

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 

27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то: 
да има одговарајуће високо образовање сте-
чено: на студијама другог степена (мастер 
академске струдије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз које кандидат мора да 
има претходно завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има дозволу за рад 
наставника, и стручног сарадника (лицен-
цу), односно положен стручни испит; да има 
обуку и положен испит за директора школе 
(лиценцу за директора). Изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност у складу са 
условима прописаним законом. Да има нај-
мање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кивичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остверује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: биографију са прегле-
дом кретања у служби и предлогом програ-
ма рада директора школе; оверен препис / 
оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању у складу 
са одредбама члана 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; ове-
рен препис / оверену копију дозволе за 
рад наставника или стручног сарадника 
(уверење о положеном испиту за лицен-
цу наставника или стручног сарадника); 
доказ (оверена копија уверења) о положе-
ном испиту за лиценцу за директора шко-
ле уколико је положио испит (пријава ће 
се сматрати потпуном уколико кандидат 
нема положен испит за директора шко-
ле, али је изабрани кандидат дужан да га 
положи у року од 2 године од дана ступања 
на дужност); потврду о најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; лекарско уверење оригинал 
о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима -не 
старије од 6 месеци; уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима кон-

курса из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања (оригинал) - не старије од 6 месеци 
(издаје надлежна служба Министарства 
унутрашњих послова); уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак (оригинал) - не старије 
од 6 месеци; доказ да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за привредни преступ 
и прекршај у вршењу раније дужности (ори-
гинал, код привредног суда); доказ да се не 
води поступак за заштиту од дискримина-
ције и да није донето мишљење да је кан-
дидат повредио одредбе Закона о забрани 
дискриминације; уверење о држављанству 
оригинал - не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених оригинал; доказ о 
познавању српског језика на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад доставља само 
кандидат који није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику у виду дока-
за да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске 
установе; доказ (оверен препис / оверена 
копија) о резултату стручно-педагошког 
надзора о раду кандидата (извештај про-
светног саветника) ако га поседује; доказ 
(оверен препис / оверена копија) о резул-
татима стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања дужан 
је да достави кандидат који је претходно 
обављао дужност директора школе; дру-
ге прилоге којима кандидат доказује своје 
успехе у наставно-педагошком раду, орга-
низационе и менаџерске способности. Рок 
за пријављивање кандидата на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Пријаву на конкурс зајед-
но са потребном документацијом, односно 
доказима о испуњавању услова за дирек-
тора Школе, заинтересовани кандидат 
доставља у назначеном року, лично или 
поштом на адресу школе: Основна школа 
„Стари град”, Градска 1, 31000 Ужице, у 
затвореном коверту са назнаком „Конкурс 
за директора”.Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара Школе на 
телефон: 031/552-576.

ВАЉЕВО

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
14000 Ваљево, Карађорђева 122

тел. 014/226-085

Стручни сарадник  педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана (до 
истека мандата директора школе) 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1) да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, према 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2) 
да испуњава услове прописане Правилни-
ком о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017 и 3/2017); 3) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4) да није осуђиван  



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1014 | 16.11.2022.58

правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 5) да има држављан-
ство Републике Србије; 6) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати треба да 
доставе: 1) пријаву на конкурс са основним 
биографским подацима (својеручно потпи-
сану); 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/ FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc; 3) оверену фотокопију 
дипломе или уверења о дипломирању; 4) 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству; 5) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рође-
них; 6) извод из казнене евиденције као 
доказ о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела и да није утврђено дискри-
минаторно понашање, које издаје надлеж-
на полицијска управа, (не старије од 6 
месеци); 7) доказ о познавању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао диплому 
на српском језику, а доказ треба да буде 
издат од стране високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената 
(оригинал или оверена фотокопија). Фото-
копије које се подносе морају бити оверене 
од стране надлежног органа, у супротном 
неће се узети у разматрање, као ни непот-
пуне и неблаговремене пријаве. Кандида-
ти 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 угово-
ра о раду доставља уверење о здравстве-
ној способности, не старије од шест месе-
ци. Пријаве са потребном документацијом 
доставити лично или поштом, на горе наве-
дену адресу школе, са назнаком “Пријава 
на конкурс”.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БОРА СТАНКОВИЋ“

17530 Сурдулица, село Јелашница
тел. 017/476-250

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске 

године, до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: завршено четворогодишње обра-
зовање. Додатни услов: знање ромског 
језика и савладан програм обуке у складу 
са Правилником о педагошком асистен-
ту и андрагошком асистенту („Службени 
гласник РС“ бр. 87/2019). Кандидат треба 
да испуњава услове прописане члановима 
139, 140, 141 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020,  

129/2021), и то: да поседује одговарајуће 
образовање за наставника у складу с одред-
бама чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и 
Правилником о педагошком асистенту и 
андрагошком асистенту, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1, 3, 5 овог члана сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2 овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати уз 
пријаву треба да доставе следећа докумен-
та: диплому или уверење о стеченом обра-
зовању - оригинал или оверену фотокопију 
(не старије од 6 месеци); извод из матич-
не 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 правноснаж-
ном пресудом за кривично дело утврђено у 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама-
системаобразовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 4/2017, 10/2019, 6/2020, 
129/2021), 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 неосуђи-
ваности (не старије од 6 месеци) - оригинал 
или оверену копију; доказ о познавању срп-
ског 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 спо-
собност за рад са децом и ученицима, канди-
дат који буде изабран доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију, тј. доказе о испуњености услова, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи (поштом или лично) на 
горе наведену адресу, са назнаком „Кон-
курс за пријем у радни однос педагошког 
асистента на одређено време - не отвара-
ти”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. 
Докази о испуњавању услова предвиђе-
них овим огласом, ако нису оригинал, него 
фотокопије или преписи, морају бити овере-
ни у складу са Законом о оверавању потпи-
са, 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 инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ВУК КАРАЏИЋ”

17512 Стубал
тел. 017/484-331

Наставник физике
за 20% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних чла-
ном 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-аутентич-
но тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове прописане члановима 139 и 140 став 
1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно: да има одговарајуће 
образовање према Правилнику о струч-
ној спреми и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС -Просветни гласник”, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 16/20, 19/20, 3/21 
и 4/21): да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима: да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злоствљање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита: за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандида-
ти су дужни да доставе, у оригиналу или у 
овереном препису или овереној фотокопији, 
следећу документацију: извод из матичне 
књиге рођених - не старије од 6 месеци у 
односу на дан истека конкурса, уверење о 
држављанству Републике Србије - не старије 
од 6 месеци у односу на дан истека конкур-
са, Диплому или уверење о стеченом одго-
варајућем образовању из области образо-
вања према Правилнику о стручној спреми 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, уверење из 
казнене евиденције МУП-а да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злоствљање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита: за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, доказ о знању српс-
ког језика, осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику или 
су положили испит из српског језика по про-
граму одговарајуће школске установе. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије, а потребну документацију,  
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заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Конкурс спро-
води комисија коју именује директор у скла-
ду са законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Канди-
дати 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 ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из прет-
ходног става сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и 
доставља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Директор доноси решење о избору кан-
дидата по конкурсу у року од осам дана од 
достављања образложене листе. Кандидат 
незадовољан решењем о изабраном канди-
дату може да поднесе жалбу органу упра-
вљања у року од осам дана од дана дос-
тављања решења. Лице које буде изабрано 
по конкурсу, дужно је да приложи доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. 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 наред-
ног радног дана. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која у прилогу садржи све при-
логе којима кандидат доказује да испуњава 
услове за избор у складу са Законом и овим 
конкурсом.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
“НАШЕ ДЕТЕ” 

17500 Врање, Цара Душана 22
тел. 017/424-766

Васпитач 1
3 извршиоца

Дипломирани економиста за 
финансијскорачуноводствене 

послове

Помоћни кувар

УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати морају 
да испуњавају следеће услове за заснивање 
радног односа: 1) имају одговарајуће обра-
зовање и то: васпитач 1: више образовање, 
односно високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) - васпитач, дипло-
мирани економиста за финансијско-ра-
чуноводствене послове; на основним 
академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, односно специјалистич-
ким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 
- дипломирани економиста, знање на рачу-
нару, помоћни кувар средње образовање 
угоститељске струке - кувар у трајању од 
две или три године, основно образовање 
и радно искуство на тим пословима стече-
но до 01.01.2018. године, 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом, 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену ктривичну санкцију, и 
за које није у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, 4) има 
држављанство Републике Србије, 5) зна 
језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад. Кандидати уз пријаве на конкурс 
достављају: доказ о стручној спреми (ове-
рена фотокопија дипломе или уверење о 
стеченој стручној спреми), уверење - извод 
из казнене евиденције МУП-а да лице није 
осуђивано за кривична дела из тачке 3 оба-
везних услова за заснивање радног одно-
са, извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија). Кандидати 
за радно место помоћни кувар достављају, 
по потреби и доказ о радном искуству сте-
ченом на пословима помоћног кувара до 
01.01.2018. године. Проверу знања рада на 
рачунару кандидата за радно место дипло-
митрани економиста за финансијско-рачу-
новодствене послове извршиће конкурсна 
комисија. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете науке и технолош-
ког развоја. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
У поступку одлучивања, врши се предходна 
провера психофизичких способности канди-
дата коју обавља надлежна НСЗ применом 
стандардизованих поступака. Кандидати 
потребну документацију, заједно са одшта-
паним пријавним формуларом достављају 
на адресу: Предшколска установа “Наше 
дете” Врање, Цара Душана 22, поштом или 
лично, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА  
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб.
тел. 017/825-051

Професор математике
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана (породиљско 
одсуство) а најкасније до краја школске 
године, 31.08.2023. године, са 33,33% 

радног времена

УСЛОВИ: завршен природно-математички 
факултет, мастер математичар.

Професор физике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана а 
најкасније до краја школске године, са 

30% радног времена

УСЛОВИ: завршен природно -математичар-
ски факултет, департман за физику, звање 
мастер физичар.

Професор ветеринарске групе 
предмета (фармакологија  

вежбе; епизоотиологија  вежбе; 
породиљство  практична настава; 

болести животиња  практична 
настава; основи хирургије  

практична настава)
на одређено време до краја школске 

године, до 31.08.2023. године, са 
45,77% радног времена

УСЛОВИ: заврше факултет ветеринар-
ске медицине, звање доктор ветеринарске 
медицине.

ОСТАЛО: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане члановима 139, 140, 141 и 
142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 10/2019, 6/2020, 129/2021), и то: 
да поседује одговарајуће образовање за 
наставнике у складу с одредбама чл. 139, 
140, 141, 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад; 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
при- мање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међуна родним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из ста-
ва 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, извод из матич-
не књиге рођених - оригинал или оверену 
копију, уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци) - ори-
гинал или оверену копију, доказ да канди-
дат није осуђен правноснажном пресудом 
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 4/2017, 10/2019, 6/2020, 129/2021), 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 овере-
ну копију, доказ о познавању српског јези-
ка и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао диплому на српском језику. Лекарско 
уверење, као доказ да кандидат има пси-
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хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, кандидат који 
буде изабран доставља пре закључења уго-
вора о раду.Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Минис тарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, 
тј.доказе о испуњености услова, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи (поштом или лично) на горе 
наведену адресу, са назнаком: „Конкурс за 
пријем у радни однос (не отварати) ”, однос-
но са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос (не отварати) ”. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Докази о испуњавању 
услова предвиђених овим огласом, ако нису 
оригинални, него фотокопије или преписи, 
морају бити оверени у складу са Законом 
о оверавању потписа, рукописа и препи-
са („Службени галасник 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 кон-
курсу могу се добити код секретара школе. 
Контакт телефон: 017-825-051.

ЗАЈЕЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
У ЗАЈЕЧАРУ

19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник економске групе 
предмета

са 65% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из чл. 24 Закона о раду, 
кандидат за радно место наставника еко-
номске групе предмета треба да испуњава 
услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, и то: а) има 
одговарајуће високо образовање, у складу 
са чл. 140 ст 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 12-1 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Трговина, угоститељство 
и туризам („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 4/22 и 14/22) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Еко-
номија, право и администрација („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022 и 
14/22). б) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; в) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 

против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна 
српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да приложи: краћу биографију 
са адресом и контакт телефоном; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми (кандидат који има висо-
ко образовање стечено на студијама дру-
гог степена, доставља оверену фотокопију 
дипломе другог степена и оверену фотоко-
пију дипломе основних академских студија); 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (овера 
не старија од 6 месеци); доказ о неосуђива-
ности за наведена кривична дела надлежне 
полицијске управе. Доказ о познавању срп-
ског језика као језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само кан-
дидат који није стекао образовање на срп-
ском језику (потврда, уверење или други 
документ којим се доказује да је испит из 
српског језика положен по програму одго-
варајуће високошколске установе-оригинал 
или оверена копија). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају школи. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве са потребном 
документацијом и одштампаним пријавним 
формуларом слати на адресу: Економско-тр-
говинска школау Зајечару, ул. Кнегиње 
Љубице 3-5, 19000 Зајечар са назнаком „За 
конкурс”, или лично. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разма-
трање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
“ЂУЛИЋИ”

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб.

Медицинска сестра  васпитач
на одређено време преко 60 дана ради 

замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних члан 24 
Закона о раду, кандидати треба да испуња-
вају и услове из члан 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и да имају 
одговарајуће образовање. Кандидат за рад-
но место медицинске сестре - васпитача 
мора да има средње образовање и то: Меди-
цинску школу васпитачког смера, IV степен 
стручне спреме; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна 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 при-
мања мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није у скла-
ду са законом утврђено дискриминиторно 
понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; зна српски језик и језик на којем 

остварује васпитно образовни рад. Доказе о 
испуњености услова уз пријаву кандидати, 
треба да доставе као оверене преписе и то: 
диплому о стручној спреми за радно место 
медицинске сестре- васпитача, уверења - 
потврде о неосуђиваности (да није старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству (да 
није старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених. Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима прибавља кандидат 
пре закључења уговора о раду, а доказ да 
зна српски језик и језик на коме се оства-
рује васпитно-образовни рад се доставља уз 
пријаву у случају да је одговарајуће обра-
зовање стечено ван територије Републике 
Србије. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом у Националну 
службу за запошљавање у Зајечару. Пријаву 
са потребном документацијом доставити: 
Предшколској установи „Ђулићи”Зајечар, 
Насеље Краљевица бб. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, 
кандидати достављају потребну докумен-
тацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у дневном листу Послови, 
лично или на адресу Предшколске установе 
„Ђулићи“ Зајечар, Насеље Краљевица бб., 
Зајечар. Конкурс се објављује у дневном 
листу „Послови” при Националној служби 
запошљавање (НСЗ). 3. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована решењем од 
стране директора Установе.

ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник предметне наставе 
за предмете рачунарство и 

информатика са 77,78% радног 
времена и математика са 22,22% 

радног времена
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
прописане члановима 139 и 140 и 141 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
и 10/2019, 6/2020 и 129/2021 - даље: Закон) 
и важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник, бр. 
4/2022), односно да има одговарајуће обра-
зовање - високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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 нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, као и високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано  
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правноснажном пресудом за кривична дела 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није утврђено дискрими-
наторно понашање, у смислу члана 139 став 
1 тачка 3) Закона; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик, на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи, и то: доказ о сте-
ченом одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе или уверења издатих 
од стране високошколске установе); доказ 
да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1тачка 3) Закона и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (потврда, уверење или дру-
ги документ издат од стране МУП-а РС - не 
старији од шест месеци); доказ да кандидат 
има држављанство Републике Србије (уве-
рење - не старије од шест месеци); доказ о 
познавању српског језика, као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - дос-
тавља само кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику (потврда, уверење 
или други документ којим се доказује да је 
испит из српског језика положен по про-
граму одговарајуће високошколске устано-
ве). Напомена: доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности (лекарско уве-
рење) доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Осим наве-
деног, кандидати достављају и краћу радну 
биографију. По предметном конкурсу може 
бити изабран један кандидат који испуњава 
услове за рад на наведеном радном месту за 
оба предмета или два кандидата, односно по 
један за сваки од наведнеих предмета. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Благовременом 
пријавом сматра се пријава која је поднета 
у року утврђеном у конкурсу, као и прија-
ва која је предата препорученом поштом, у 
ком случају се као дан пријема рачуна дан 
када је пошта примила пошиљку, а када 
последњи дан за подношење пријаве пада у 
недељу или дане државног празника, рок за 
пријаву помера се за следећи радни дан, док 
се потпуном пријавом сматра пријава која у 
прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове за избор у скла-
ду са Законом и овим конкурсом. Непотпу-
не, неблаговремене, као и пријаве које нису 
поднете на одговарајући, односно на начин 
утврђен конкурсом неће се узети у разма-
трање. Пријава се може поднети у просто-
ријама школе сваког радног дана између 11, 
00 и 12, 00 часова или послати препоруче-
ном поштом на адресу: Гимназија Зајечар, 
ул. Књегиње Љубице бр. 5, 19000 Зајечар, са 
назнаком “за конкурсну комисију”. По завр-
шетку конкурса примљена документација 
се не враћа кандидатима. Информације о 
конкурсу могу се добити телефоном на број 
019/422-564, као и путем електронске поште 
на е-адреси: info@gimza.edu.rs

Наставник предметне наставе  
за изборни програм уметност  

и дизајн
са 10% радног времена (4 сата 

недељно), на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко  

60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
прописане члановима 139 и 140 и 141 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
и 10/2019, 6/2020 и 129/2021 - даље: Закон) 
и важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник, бр. 
4/2022), односно да има одговарајуће обра-
зовање - високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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 нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, као и високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривична 
дела за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није утврђено дискрими-
наторно понашање, у смислу члана 139 Став 
1. Тачка 3) Закона; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик, на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи, и то: доказ о сте-
ченом одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе или уверења издатих 
од стране високошколске установе); доказ 
да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1тачка 3) Закона и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (потврда, уверење или 
други документ издат од стране МУП-а 
РС - не старији од шест месеци); доказ да 
кандидат има држављанство Републике 
Србије (уверење - не старије од шест месе-
ци); доказ о познавању српског језика, као 
језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - доставља само кандидат који 
није стекао образовање на српском јези-
ку (потврда, уверење или други документ 

којим се доказује да је испит из српског 
језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе). Напомена: доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности (лекарско уверење) доставља 
само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Осим наведеног, кандидати 
достављају и краћу радну биографију. По 
предметном конкурсу може бити изабран 
један кандидат који испуњава услове за 
рад на наведеном радном месту. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Благовременом 
пријавом сматра се пријава која је поднета 
у року утврђеном у конкурсу, као и прија-
ва која је предата препорученом поштом, у 
ком случају се као дан пријема рачуна дан 
када је пошта примила пошиљку, а када 
последњи дан за подношење пријаве пада 
у недељу или дане државног празника, рок 
за пријаву помера се за следећи радни дан, 
док се потпуном пријавом сматра прија-
ва која у прилогу садржи документа који-
ма кандидат доказује да испуњава услове 
за избор у складу са Законом и овим кон-
курсом. Непотпуне, неблаговремене, као и 
пријаве које нису поднете на одговарајући, 
односно на начин утврђен конкурсом неће 
се узети у разматрање. Пријава се може 
поднети у просторијама школе сваког рад-
ног дана између 11, 00 и 12, 00 часова или 
послати препорученом поштом на адресу: 
Гимназија Зајечар, ул. Књегиње Љубице 
бр. 5, 19000 Зајечар, са назнаком “за кон-
курсну комисију”. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа кан-
дидатима. Информације о конкурсу могу се 
добити телефоном на број 019/422-564, као 
и путем електронске поште на е-адреси: 
info@gimza.edu.rs

ЗРЕЊАНИН

МУЗИЧКА ШКОЛА  
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник предметне наставе  за 
предмет италијански језик

са 22,22% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, место рада седиште 
школе (Зрењанин, Трг слободе 7)

УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 3) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем оства-
рује 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 при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 
Услови у погледу образовања наставника 
(члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и 
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члан 142 Закона). Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (а) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (б) студије дру-
гог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри 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 одго-
варајући предмет, односно групу предме-
та. Учесник конкурса треба да испуњава и 
услове из члана 2. став 1 тачка 4) подтач-
ка 5) Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22), 
односно учесник конкурса треба да је: про-
фесор, односно дипломирани филолог за 
италијански језик и књижевност; професор 
италијанског језика и књижевности; мастер 
професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно про-
фил Италијански језик и књижевност); мас-
тер филолог (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Италијански језик 
и књижевност); мастер професор предмет-
не наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер, морају да имају претход-
но завршене основне академске студије из 
области предмета, односно на студијским 
групама/програмима: Језик, књижевност, 
култура, модул Италијанистика; Италијан-
ски језик и књижевност. У складу са чла-
ном 141 став 7. послове наставника, може 
да обавља лице које је стекло основно, 
средње, више или високо образовање на 
српском језику (на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад), или је положило испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Обавезно обра-
зовање наставника прописано чланом 142 
став 1 Закона је образовање из психолош-
ких, 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 устано-
ви, у складу са европским системом прено-
са 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 испи-
та за лиценцу. Програм за стицање образо-
вања из члана 142 став 1 Закона остварује 
високошколска установа у оквиру акредито-
ваног студијског програма или као програм 
образовања током читавог живота, у скла-
ду са прописима којима се уређује високо 
образовање. Сматра се да наставник, који 
је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из члана 142 став 1 Закона. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
(у даљем тексту: Министарство), а потреб-

ну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају на 
адресу школе у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Потребна документација: ориги-
нал или оверена фотокопија одговарајуће 
дипломе (уверења), кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по пропи-
сима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године доставља и ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о стеченом високом образовању 1. 
степена; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе (уверења) о стеченом основном, 
средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику или оригинал (или ове-
рену фотокопију) потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске уста-
нове - за доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
Министарства унутрашњих послова којим 
кандидат доказује да није осуђиван у скла-
ду са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Напомена у вези образовања стече-
ног у некој од република СФРЈ, образовања 
стеченог у систему војног школства и обра-
зовања 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 Репуб-
лици Српској, а врста образовања не одго-
вара врсти образовања која је прописана 
чланом 140 Закона, министар, по претход-
но прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. II Када је 
образовање стечено у систему војног школ-
ства, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. III Када је образовање 
стечено у иностранству, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је про-
писана чланом 140 Закона, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одго-
варајућа за обављање послова наставника. 
Кандидати под I, II, III достављају ориги-
нал или оверену фотокопију одговарајућег 
решења министра. Сви докази морају бити 
достављени у оригиналу или у овереној 
фотокопији. 

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством у основној музичкој 
школи предмета гитара

место рада седиште школе (Зрењанин, 
Трг Слободе 7) и издвојено одељење у 
Ковачици (Дом културе „3. октобар”,  

Др Јанка Булика 59)

УСЛОВИ: 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик). Докази о испуње-
ности услова под тачком 1, 3, 4 и 5 сас-
тавни 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 академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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 нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Учес-
ник конкурса треба да испуњава и услове 
из члана 2. став 1 тачка 5) 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 кон-
курса треба да је: (1) дипломирани музи-
чар, усмерење гитариста; (2) дипломирани 
музичар - гитариста; (3) академски музи-
чар гитариста; (4) мастер музички умет-
ник, професионални статус - гитариста. 
(5) мастер музички уметник, професионал-
ни статус камерни музичар, са претходно 
завршеним основним академским студија-
ма гитаре. У складу са чланом 141 став 7. 
послове наставника, може да обавља лице 
које је стекло основно, 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 настав-
ника прописано чланом 142 став 1 Закона 
је образовање из психолошких, педагош-
ких 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 методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са европским системом 
преноса бодова. Образовање из претход-
ног става наставник је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за 
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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 чита-
вог 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 страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (у даљем тексту: Министар-
ство), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају на адресу школе у року од 10 дана 
од дана објављивања конкурса у огласним 
новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Потребна документација: 
оригинал, или оверена фотокопија одгова-
рајуће дипломе (уверења), кандидат који је 
стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године доставља и 
оригинал или оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о стеченом високом образовању 
1. степена; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе (уверења) о стеченом основ-
ном, средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оригинал 
(или оверену фотокопију) потврде којом 
се доказује да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високош-
колске установе-за доказ о знању српског 
језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 
тачка 3) Закона; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Репу-
блике Србије; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Напомена у 
вези образовања стеченог у некој од репу-
блика СФРЈ, образовања стеченог у систему 
војног школства и образовања стеченог у 
иностранству: I Када је образовање стече-
но у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста 
образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста обра-
зовања одговарајућа за обављање послова 
наставника. II Када је образовање стечено 
у систему војног школства, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одго-
варајућа за обављање послова наставника. 
III Када је образовање стечено у иностран-
ству, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. Кандидати под I, II, III 
достављају оригинал или оверену фотоко-
пију одговарајућег решења министра. Сви 
докази морају бити достављени у оригиналу 
или у овереној фотокопији. 

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством у основној музичкој 
школи предмета гитара

место рада седиште школе (Зрењанин, 
Трг Слободе 7)

УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ под тачком 2) овог 
конкурса прибавља се пре закључења уго-
вора 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) сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, 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 чла-
на 2. став 1 тачка 5) Правилника о степену 
и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 
и 18/20), односно учесник конкурса треба 
да је: (1) дипломирани музичар, усмерење 
гитариста; (2) дипломирани музичар - гита-
риста; (3) академски музичар гитариста; (4) 
мастер музички уметник, професионални ста-
тус - гитариста. (5) мастер музички уметник, 
професионални статус камерни музичар, са 
претходно завршеним основним академским 
студијама гитаре. У складу са чланом 141 
став 7. послове наставника, може да обавља 
лице које је стекло основно, средње, више 
или високо образовање на српском језику 
(на коме се остварује образовно-васпитни 
рад), или је положило испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе. Обавезно образовање наставни-
ка прописано чланом 142 став 1 Закона је 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 

дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова. Образо-
вање из претходног става наставник је оба-
везан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. 
Програм за стицање образовања из члана 
142 став 1 Закона остварује високошколска 
установа у оквиру акредитованог студијског 
програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима који-
ма се уређује високо образовање. Сматра 
се да наставник, који је у току студија поло-
жио 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 одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
на адресу школе у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новина-
ма Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Потребна документација: ориги-
нал, или оверена фотокопија одговарајуће 
дипломе (уверења), кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по пропи-
сима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године доставља и оригинал 
или оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о стеченом високом образовању 1. степена; 
оригинал или оверена фотокопија дипломе 
(уверења) о стеченом основном, средњем, 
вишем или високом образовању на српском 
језику или оригинал (или оверену фотоко-
пију) потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе - за доказ 
о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; оригинал или 
оверена фотокопија уверења Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Репу-
блике Србије; доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са учени-
цима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Напомена у вези 
образовања стеченог у некој од република 
СФРЈ, образовања стеченог у систему војног 
школства и образовања стеченог у иностран-
ству: I Када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, 
у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у 
Републици Српској, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. II Када је 
образовање стечено у систему војног школ-
ства, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. III Када је образовање 
стечено у иностранству, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
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да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или овере-
ну фотокопију одговарајућег решења мини-
стра. Сви докази морају бити достављени у 
оригиналу или у овереној фотокопији. 

ОСТАЛО: Пријавни формулар са докумен-
тацијом доставити на адресу: Музичка шко-
ла „Јосиф Маринковић”, 23000 Зрењанин, 
Трг слободе 7, 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 осно-
вама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве комисија ће одбацити. Кан-
дидати који испуњавају услове за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања у Зрењанину применом 
стандардизованих поступака.У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са ученици-
ма конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата 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 кон-
курс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Конкурсна комисија обавља раз-
говор са кандидатима са листе кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове у року од 
15 радних дана од дана сачињавања листе 
кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос. Образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове комисија дос-
тавља директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор установе доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе свих кандидата 
који испуњавају услове. Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити.

ЕГШ “НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе  
предмета рачунарски хардвер

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

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тума-
чење), треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС, број 88/2017, 27/2018- др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21), односно 
да: 1) има одговарајуће образовање; у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања које је стекло: а) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије 

другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада електротехника („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 4/2022) 1) рачунарски 
хардвер: (1) дипломирани инжењер електро-
технике; (2) дипломирани електротехнички 
инжењер; (3) дипломирани инжењер елек-
тронике; (4) професор електротехнике; (5) 
дипломирани инжењер електротехнике и 
рачунарства; (6) мастер инжењер електро-
технике и рачунарства, претходно завршене 
основне академске студије у области елек-
тротехнике и рачунарства; (7) дипломирани 
инжењер мехатронике - мастер; (8) мастер 
инжењер мехатронике, претходно завршене 
основне академске студије у области меха-
тронике. (9) мастер професор предметне 
наставе, претходно завршене основне ака-
демске студије у области електротехнике и 
рачунарства на свим студијским програми-
ма или претходно завршене основне ака-
демске студије у области мехатронике. (10) 
мастер професор стручних предмета, прет-
ходно завршене основне академске студије 
у области електротехнике и рачунарства на 
свим студијским програмима или претход-
но завршене основне академске студије у 
области мехатронике. За предмете наведе-
не у тачки 1) вежбе и наставу у блоку може 
да изводи и: (1) струковни мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, претход-
но завршене основне струковне студије у 
области електротехнике и рачунарства на 
свим студијским програмима. Кандидат тре-
ба и да: 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс 
треба да доставе: попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (www. mpn. gov. rs); 
оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о траженој врсти и степену стручне спреме. 
Кандидат који је стекао одговарајуће висо-
ко 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 стече-

но у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста 
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 дос-
тавља и оверену фотокопију решења мини-
стра 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 овере-
ну фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање посло-
ва наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника (члан 143 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања); 
доказ о испуњавању услова из члана 139 
став 1 тачка 5) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања односно да је 
лице стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или ове-
рена фотокопија) - оригинал уверење о нео-
суђиваности, у складу са чланом 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања, које према подацима из 
казнене евиденције издаје полицијска упра-
ва - уверење не сме бити старије од дана 
објављивања конкурса; оригинал уверење 
о држављанству Републике Србије које 
није старије од 6 месеци. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Напомена: све фотокопије које се подносе 
уз пријаву на конкурс морају бити оверене 
од стране јавног бележника - нотара. Рок за 
подношење пријаве са важећим, односно 
уредно овереним фотокопијама потребних 
докумената је 10 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве на 
конкурс неће бити разматране. Пријаве за 
конкурс са документацијом доставити лично 
или путем поште на горе наведену адресу, 
са назнаком “За конкурс”.

Наставник предметне наставе  
предмета рачунарски системи

са 30% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука 
УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тума-
чење), треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС, број 88/2017, 27/2018- др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21), односно 
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да: 1) има одговарајуће образовање; у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања које је стекло: 
а) на студијама другог степена (мастер ака-
демске 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 нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; у скла-
ду са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада електротехника („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022) 4) Рачу-
нарски системи: (1) дипломирани инжењер 
електротехнике, сви смерови осим енер-
гетског; (2) дипломирани електротехнички 
инжењер, смер електронски; (3) дипломи-
рани инжењер електронике, сви смерови 
осим индустријске енергетике; (4) дипломи-
рани инжењер рачунарства; (5) дипломира-
ни инжењер електротехнике и рачунарства, 
смер електроника и телекомуникације; (6) 
мастер инжењер електротехнике и рачу-
нарства, претходно завршене основне ака-
демске студије у области електротехнике и 
рачунарства, на свим студијским програми-
ма осим из области енергетике; (7) мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, 
студијски програм рачунарске комуникације 
и претходно завршене основне академске 
студије у области електротехнике и рачу-
нарства, на студијском програму рачунар-
ске мреже и комуникације; (8) дипломирани 
инжењер мехатронике - мастер; (9) дипло-
мирани инжењер електротехнике и рачу-
нарства; (10) дипломирани инжењер индус-
тријске информатике; (11) мастер инжењер 
мехатронике, претходно завршене основне 
академске студије у области мехатронике. 
(12) мастер професор предметне наставе, 
претходно завршене основне академске сту-
дије у области електротехнике и рачунар-
ства на свим студијским програмима осим 
енергетике/електроенергетике или прет-
ходно завршене основне академске студије 
у области мехатронике. (13) мастер профе-
сор стручних предмета, претходно завршене 
основне академске студије у области елек-
тротехнике и рачунарства на свим студијс-
ким програмима или претходно завршене 
основне академске студије у области меха-
тронике. За предмете наведене у тачки 4) 
вежбе и наставу у блоку може да изводи и: 
(1) струковни мастер инжењер електротех-
нике и рачунарства, претходно завршене 
основне струковне студије у области елек-
тротехнике и рачунарства на свим студијс-
ким програмима осим из области енергети-
ке/електроенергетике; (2) струковни мастер 
инжењер мехатронике претходно завршене 
основне струковне студије у области меха-
тронике или претходно завршене основне 
струковне студије у области електротехнике 
и рачунарства на свим студијским програ-
мима осим из области енергетике / елек-
троенергетике. Кандидат треба и да: 2) има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 

затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс 
треба да доставе: попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (www. mpn. gov. rs); 
оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о траженој врсти и степену стручне спреме. 
Кандидат који је стекао одговарајуће висо-
ко 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 стече-
но у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста 
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 дос-
тавља и оверену фотокопију решења мини-
стра 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 овере-
ну фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање посло-
ва наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника (члан 143 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања); 
доказ о испуњавању услова из члана 139 
став 1 тачка 5) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања односно да је 
лице стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија) - оригинал уверење 
о неосуђиваности, у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања, које према пода-
цима из казнене евиденције издаје поли-
цијска управа, уверење не сме бити старије 
од дана објављивања конкурса. Оригинал 
уверење о држављанству Републике Србије 
које није старије од 6 месеци. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 

Напомена: Све фотокопије које се подносе 
уз пријаву на конкурс морају бити оверене 
од стране јавног бележника-нотара. Рок за 
подношење пријаве са важећим, односно 
уредно овереним фотокопијама потребних 
докумената је 10 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве на 
конкурс неће бити разматране. Пријаве за 
конкурс са документацијом доставити лично 
или путем поште на горе наведену адресу, 
са назнаком “За конкурс”.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Македонска 2

Наставник енглеског језика
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих усло-
ва 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 испуњава и посебне услове пропи-
сане члановима 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, однос-
но да: 1. има одговарајуће образовање, у 
складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања које је стекло на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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 нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 3) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године у 
складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022 од 
5.маја 2022. године, (1) професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност; (2) професор енглеског језика 
и књижевности и италијанског језика и књи-
жевности; (3) професор енглеског језика и 
књижевности и немачког језика и књижев-
ности; (4) дипломирани филолог англиста; 
(5) дипломирани професор енглеског језика 
и књижевности; (6) мастер филолог (сту-
дијски програм Англистика; студијски про-
грам или главни предмет, односно профил 
Енглески језик и књижевност); (7) мастер 
професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно про-
фил Енглески језик и књижевност); (8) мас-
тер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, морају да 
имају претходно завршене основне академ-
ске студије из области предмета, односно 
на студијским групама / програмима: Језик, 
књижевност, култура, модул Енглески језик 
и књижевност; Енглески језик и књижев-
ност; Англистика; Енглески језик и књижев-
ност са другом страном филологијом; 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  
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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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. има држављанство Републи-
ке Србије; 5. зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријавни формулар, који се преузима 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије, кандидат доставља 
и кратку биографију са контакт подацима 
(адреса, телефон); оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење из 
казнене евиденције надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих посло-
ва као доказ да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику, у обавези је да достави 
доказ о положеном испиту из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Доказ 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 одно-
си на физичку и здравствену способност 
кандидата доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Пријавни формулар и потреб-
ну документацију у затвореној коверти са 
назнаком „За конкурсну комисију” треба 
послати на адресу школе или предати лич-
но у просторије школе, радним даном од 8 
до 12 часова. Рок за пријаву је у року од 8 
дана од дана објављивања текста конкурса 
у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће 
бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА  
“ЈОВАН ДУЧИЋ”

23211 Клек, Васе Мискина 47
тел. 023/891-003

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове из чл. 
140 став 1 и 2, чл. 122 и 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл.  

гл. РС“ бр. 129/21) и то: да има одговарајуће 
образовање за наставника у основној шко-
ли, односно педагога или психолога, стече-
но на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1. 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета 2.студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интер дисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбнују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области, или области 
педагошких наука., на основним студијама у 
трајању од најмање четри године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање 
до 10.09. 2005 године., лице из тачке 1. 
под тачка 2. мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета., да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
маје малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнуће, 
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 међународних правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
иза које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање., да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности., 
да има држављанство Републике Србије., да 
зна српски језик, као језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад., да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима., да има најмање 
осам година радног стажа у установи на 
пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања., да има 
дозволу за рад за наставника, педагога или 
психолога (лиценца или стручни испит)., 
да има положен испит за директора шко-
ле (изабрани кандидат је дужан да пложи 
испит за директора школе у законом пропи-
саном року).

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да при-
ложи доказе да испуњава наведене услове, 
и то: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању., ове-
рену копију уверења о положеном струч-
ном испиту или испита за лиценцу, доказ 
о обуци и положеном испиту за директо-
ра Установе (Уколико кандидат поседује 
такав документ, а ако не дужан је да поло-
жи испит за директора у року од две годи-
не од дана ступања на дужност), потврду да 
има најмање осам година рада у Установи 
и на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, 
уверење о држављанству РС и извод из МК 
рођених, доказ о знању српског језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику), доказ да нијуе осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела (издат по обајављивању кон-
курса), лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата-извештај просветног саветника (уколи-
ко је кандидат имао појединачни, стручно 

педагошки надзор), резултат стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања школе (овај дозаз достављају 
само кандидати који су раније вршили дуж-
ност директора установе), радну биографију 
са кратки прегледом кретања у служби. 
Кандидат изабран за директора школе који 
нема положен испит за директора дужан је 
да у року од две године од дана ступања на 
дужност положи испит за директора. Прија-
ва на конкурс за избор директора, заједно 
са потребном документацијом, доставити 
школи на адресу: ОШ”Јован Дучић” Клек, 
Васе Мискина 47, 23221 са назнаком „Прија-
ва на конкурс за избор директора”. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Особа за контакт 
је Секретар школе Љубомир Међо на тел. 
023/891-003.

Посао се не чека, посао се тражи



ННа евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

�–�незапослена�лица�која�траже�запослење 
–�запослени�који�траже�промену�запослења 
–�друга�лица�која�траже�запослење.

Незапосленим лицем које тражи запослење�сматра�се�осо-
ба�од�15�година�живота�до�испуњавања�услова�за�пензију,�односно�
најкасније�до�65�година�живота,�способна�и�одмах�спремна�да�ради,�
која�није�засновала�радни�однос�или�на�други�начин�остварила�пра-
во�на�рад,�а�води�се�на�евиденцији�незапослених�и�активно�тражи�
запослење.

Запосленим који тражи промену запослења�сматра�се�осо-
ба�која�је�у�радном�односу�или�је�на�други�начин�остварила�право�
на�рад,�али�активно�тражи�промену�запослења�и�води�се�на�евиден-
цији�лица�која�траже�промену�запослења.

Другим лицима која траже запослење� сматрају� се� особе�
старије�од�15�година�које�траже�запослење,�а�не�могу�се�сврстати�у�
претходне�две�групе�–�ученици,�студенти,�пензионери,�лица�којима�
мирују�права�из�радног�односа�и�други.

Основна документација за пријављивање:
•�личнa�картa�или�друга�важећа�јавна�исправа�са�фотографијом�и�
личним�подацима,�издата�од�стране�овлашћеног�државног�орга-
на,�у�којој�постоји�податак�о�пребивалишту
•�доказ�о�нивоу�квалификација�(оригинал�документа�на�увид)
•�акт�о�престанку�радног�односа�(ако�је�лице�било�у�радном�односу)
•�други�докази�у�складу�са�законом�(уверења,�потврде,�изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
•��доказ�о�статусу�особе�са�инвалидитетом,�у�складу�са�Законом�о�
професионалној�рехабилитацији�и�запошљавању�особа�са�инвали-
дитетом�(решење�надлежног�органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
•��лична�карта�за�странце�и�нострификована�диплома� 
(стално�настањење)
•�пасош�и�нострификована�диплома�(привремени�боравак).
Лица� која� траже� промену� запослења� уз� основну� документацију�
достављају�и�уговор�о�раду.

Друга лица која траже запослење уз основну документа-
цију достављају:
•�ученици�и�студенти�–�потврду�о�статусу
•�пензионери�–�доказ/решење�о�пензионисању
•��лица�којима�мирују�права�из�радног�односа�–�доказ/ 
решење�о�мировању�радног�односа.

Где се пријавити?
Пријављивање�на�евиденцију�Националне�службе�за�запошља-

вање�обавља�се�лично,�у�организационим�јединицама�Националне�
службе,�према�месту�пребивалишта,�односно�месту�рада�или�прес-
танка�радног�односа,�ако�у�том�месту�имате�боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш�циљ�је�да�вам�пружимо�подршку�у�тражењу�посла�и�по-
већамо�ваше�могућности�за�запошљавање.
•�Саветовање�у�процесу�тражења�посла�
•�Информисање�о�слободним�радним�местима:
–�саветник�за�запошљавање
–�самоуслужни�систем�
–�публикација�„Послови”
–�огласна�табла�
–�сајт�НСЗ:�www.nsz.gov.rs
•�Информисање�путем�интернета�и�у�центрима�за�информисање�и�
професионално�саветовање�(ЦИПС)�
•�Миграциони�сервисни�центар�(МСЦ)�–�у�Београду,�Бору,�Краљеву,�
Крушевцу,�Новом�Саду,�Новом�Пазару�и�Нишу�
•�Сајмови�запошљавања
•�Обуке�за�активно�тражење�посла
•�Клуб�за�тражење�посла�
•�Каријерно�вођење�и�саветовање�
•�Програми�обука�и�стручног�оспособљавања
•�Јавни�радови
•�Обуке�за�покретање�сопственог�бизниса
•�Субвенција�за�самозапошљавање
•�Субвенције�за�запошљавање�незапослених�лица�из�категорија�
теже�запошљивих�
•�Подстицаји�за�запошљавање�корисника�новчане�накнаде
•�Исплата�новчане�накнаде�у�једнократном�износу�ради�самоза-
пошљавања
•�Професионална�рехабилитација�и�програми�запошљавања�осо-
ба�са�инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне 
службе за запошљавање остварују право на:
•�обавештавање�о�могућностима�и�условима�за�запошљавање
•�посредовање�у�запошљавању�у�земљи�и�иностранству
•�психолошку�подршку�током�тражења�посла
•�учешће�у�мерама�активне�политике�запошљавања.

Запослени који траже промену запослења� и� друга� лица�
која� траже� запослење� остварују� право� на� информисање,� савето-
вање�и�посредовање�у�запошљавању.

За више информација:
Позивни�центар�НСЗ:�0800/300-301�(бесплатан�позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



www.nzs.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА�НСЗ

Београд
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 021/488-5523

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб 
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/488-5901, 021/488-5902

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090


