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УВОДНИК

У Републици Србији је ове године за 96 локалних 
самоуправа обезбеђено преко 750 милиона динара 
за финансирање реализације мера активне полити-
ке запошљавања предвиђених локалним планским 
документима. То је Одлука коју је 30. марта доне-
ла министарка за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања проф. др Дарија Кисић.

Тако ће, уз постојеће републичке субвенције 
послодавцима и незапосленима обезбедјеним у акту-
елним јавним позивима НСЗ, ускоро бити расписани и 
нови јавни позиви за суфинансирање програма којима 
се даје додатни подстицај запошљавању на локалу.

Како је рекао директор Националне службе за 
запошљавање Зоран Мартиновић, све те наведене 
мере и активности НСЗ имају за циљ да директ-
но допринесу позитивним кретањима на тржишту 
рада односно смањењу стопе незапослености у на-
шој земљи.

Допринос запошљавању дају и сајмови запо-
шљавања преко којих се запосли 25% оних који их 
посете. Након две године паузе због пандемије, када 
је одржан виртуелни сајам запошљавања са добрим 
ефектима у запошљавању, НСЗ поново организује 
сајмове запошљавања широм Србије. Сајмове у Чач-
ку и Врњачкој Бањи је обишао и директор НСЗ Зоран 
Мартиновић како би разговарао са председницима 
општина, послодавцима и незапосленима. 

Из Ниша стиже вест да ће, захваљујући сарадњи 
нишке филијале НСЗ са градском општином Панте-
леј, у јавне радове у тој општини бити укључено 13 
незапослених лица.

Мира Колаковић
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Одлуком о учешћу у финансирању мера активне поли-
тике запошљавања предвиђених локалним планским 

документима у области запошљавања у 2022. години, коју 
је 30. марта ове године, донела министарка за рад запо-
шљавање, борачка и социјална питања, проф. др Дарија 
Кисић, одобрава се учешће у финансирању мера активне 
политике запошљавања у 95 локалних самоуправа у Репу-
блици Србији.

Удруживањем средстава за финансирање реализа-
ције мера активне политике запошљавања предвиђених 
локалним планским документима обезбеђен је укупан из-
нос од преко 750 милиона динара (753.667.939,86 динара), 

уз учешће Националне службе за запошљавање од преко  
400 милиона динара (401.499.606,93 динара). 

Национална служба за запошљавање и јединице ло-
калне самоуправе у предстојећем периоду закључиће спо-
разуме о начину и поступку реализације мера активне по-
литике запошљавања, након чега ће бити расписани јавни 
позиви/конкурси. 

Мере које ће се реализовати кроз суфинансирање су: 
јавни радови, субвенција за самозапошљавање, субвенција 
за запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих, стручна пракса, приправништво за младе са 
високим образовањем, приправништво за незапослене са 
средњим образовањем и стицање практичних знања.

Одлука о учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања 
предвиђених локалним планским документима у области запошљавања  

у 2022. години

Подстицај запошљавању у 95 
локалних самоуправа у Србији

Филијала Чачак Националне служ-
бе за запошљавање и овога пута 

је успела да обезбеди изузетно бога-
ту понуду слободних послова, окупи-
вши на сајму различите послодавце 
који имају седиште или регистрова-
ну пословну јединицу на територији 
Чачка, Лучана и Горњег Милановца. 
Моравички привредници дошли су 
на сајам у потрази за радницима раз-
личитих образовних профила и сте-
пена стручне спреме, међу којима су 
најтраженији били: инжењери електро 
и машинске струке, радници у мета-
лопрерађивачкој и машинској про-
изводњи, прехрамбеној, графичкој и 
угоститељској делатности, а тражени 
су били и васпитачи, административ-
ни радници, продаваци, возачи и мно-
ги други.

Широка понуда слободних послова на сајму запошљавања у Чачку

Раднике тражиле компаније из 
Чачка, Лучана и Горњег Милановца

Након две године паузе, у Чачку је 30. марта одржан први овогодишњи 
Сајам запошљавања за подручје Моравичког округа, на ком је 47 компанија 

понудило незапосленим суграђанима око 380 слободних радних места.
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На Сајму су се, између осталих, пред-
ставили и „Унипромет”, Vorwerk Autotec 
Serbia, Eldisy Serbia, „Stax Technologies”, 
„Ластва”, ЗТР „Браћа Марић”, УТП „Мо-
рава”, ПУ „Мимиланд”, ПУ „Чаролија”, 
„Steel Product & Project”, „Wieland 
production”, Штампарија „Светлост”, Пе-
кара „Понс”, „Tetra pak production“. као и 
немачка компанија „Леони” из Краљева, 
која је на овај начин покушала да и у 
Чачку пронађе један број од 2.000 нових 
радника колико је укупно планирала да 
запосли у овој години.

Штандове послодаваца обишли су 
директор Националне службе Зоран 
Мартиновић, градоначелник Чачка 
Милун Тодоровић и директор чачанске 
Филијале НСЗ Саша Обрадовић, који 
су том приликом продискутовали са 
привредницима о њиховом пословању, 
плановима за будућност и кадровским 
потребама.

– Сајмови запошљавања су једна 
од значајних мера активације незапос-
лених лица у смислу да са доласком 
на сајмове добијају могућност да раз-
говарају са већим бројем послодаваца 
и представе им своја знања, вештине и 
способности – поручио је учесницима 
сајма директор Мартиновић.

Како је истакао, Национална служ-
ба и даље рачуна на добре ефекте сај-
мова запошљавања, као мере након 
које се просечно око 25 посто канди-
дата учесника сајма убрзо и запосли. 
Са друге стране, додао је Мартиновић, 
сајмови су и прилика да и послодавце 
и незапослене подсетимо на финан-
сијске мере и програме запошљавања 
који су им на располагању, а за чију 
је реализацију држава ове године из-
двојила око 6,5 милијарди динара.

– Сада очекујемо још нових одлу-
ка о суфинансирању локалних акцио-
них планова запошљавања, које НСЗ 
реализује у сарадњи са локалним са-
моуправама. Све те наведене мере и 
активности Националне службе имају 
за циљ да допринесу позитивним кре-
тањима на тржишту, односно смањењу 
стопе незапослености у нашој земљи – 
рекао је Мартиновић.

Према речима градоначелника Ми-
луна Тодоровића, локална самоуправа 
Чачка настоји да обезбеди повољне ус-
лове и амбијент за отварање нових рад-
них места. Он је известио да је Чачак за 
ову годину определио из градског буџе-
та 10 милиона динара за спровођење 
програма стручне праксе, јавних радо-
ва и самозапошљавања и поручио како 
очекује да ће финансијски подстицаји 
локалне самоуправе и изузетно добра 
понуда слободних радних места на сај-
му запошљавања допринети смањењу 
незапослености у Чачку.

Ана Дојчиловић
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Јавни позив

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 
– др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о про-
фесионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), члана 94 и 129 Правилника о кри-
теријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера 
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 
9/18), Локалног акционог плана запошљавања Градске општине Мла-
деновац за период од 2021. до 2023. године (Одлука Скупштине град-
ске општине Младеновац бр. I-00-06-1-35/1/2021 од 12.05.2021. године), 
Одлуке о буџету Градске општине Младеновац (број I-00-06-I-40/3/2021 
од 24.12.2021) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза 
у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. годину – 
ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА број 0103-101-2/2022 закљученог између 
Градске општине Младеновац и Националне службе за запошљавање, 
дана 15.03.2022. године

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ И НАЦИОНАЛНА 
СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНA ЛИЦА  
У 2022. ГОДИНИ

Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из кате-
горије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, 
релизују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапос-
лених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад 
спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална 
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу 
јавног конкурса уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за 
запошљавање Градске општине Младеновац. 

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спро-
вођење јавних радова уколико ангажује у програм јавних радо-
ва незапослена лица, која припадају следећим категоријама: 
лица без основног запослења, лица без завршене средње школе, лица 
старости 50 и више година, дугорочно незапослена лица која посао тра-
же дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао траже 
дуже од 18 месеци, жене, посебно дугорочно незапослене жене, млади 
до 30 година старости, а посебно жене, млади без завршене средње шко-
ле, као и млади без радног искуства, Роми, корисници новчане социјалне 
помоћи, лица у статусу вишка запослених, млади у домском смештају, 
хранитељским и старатељским породицама, жртве породичног насиља, 
жртве трговине људима, избегла и расељена лица, повратници по Спора-
зуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој 
су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју, 
бивши извршиоци кривичних дела. 

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

Јавни радови се могу спроводити у областима:
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, 
• одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова 
користе се за: 
• исплату накнаде за обављен посао лицима укљученим на јав-
ним радовима по основу уговора о привременим и повременим посло-
вима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун 
фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на 
месечном нивоу; која се увећава за припадајући порез и доприносе за 
обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове 
доласка и одласка са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у 
свим областима, једнократно, у висини од:
– 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
– 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
– 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири 
месеца.

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења 
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају: ГО 
Младеновац; јавне установе и јавна предузећа; привредна друштва; пре-
дузетници; задруге; удружења која имају статус правног лица, односно 
која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлеж-
ној организационој јединици Национaлне службе – Филијала за град Бео-
град – Испостава Младеновац, непосредно или путем поште, на прописа-
ном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне 
службе – Филијала за град Београд – Испостава Младеновац.

Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој једи-
ници Националне службе – Филијала за град Београд – Служба Младе-
новац.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног 
информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном 
конкурсу је 11.04.2022. године.

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

Први утисак је најважнији
будите испред свих
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БЕОГРА Д

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

На основу члана 54 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – 
исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправ-
ка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) члана 9. 
став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС”, број 2/19) и Закључака 
Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број 112-610/2022 од 31. јану-
ара 2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: 
Генерални секретаријат Владе, Београд, Немањи-
на 11.

II Радно место које се попуњава:

Радно место за подршку пословима 
привреде и финансија

у Служби Одбора за привреду и 
финансије у Сектору за припрему и 

обраду седница владе и радних тела 
Владе, звање млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: Учествује у прикупљању и при-
преми материјала за седницу Одбора; учствује у 
обради материјала за седницу Одбора; усклађује 
ставове министарстава и посебних организација 
пре разматрања предлога материјала на сед-
ници Одбора; учествује у припреми извештаја и 
закључака за Владу; учествује у координацији 
са министарствима и посебним организацијама у 
погледу реализације закључака Одбора, а ради 
обезбеђења припреме материјала за Владу саглас-
но закључцима Одбора; учествује у координацији 
са министарствима и посебним организацијама 
у циљу припреме пречишћених текстова аката 
донетих на седници Владе и учествовање у при-
преми пречишћених текстова; учествује у изради 
Записника Владе из делокруга Одбора; прикупља 
информације од органа државне управе и других 
органа и тела из делокруга рада Одбора, прати и 
обрађује материјале за потребе Одбора; обавља и 
друге послове по налогу секретара Одбора.

Услови: Стечено високо образовање из области 
друштвено-хуманистичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету и 
најмање једну годину радног искуства у струци 
или најмање пет година радног стажа у државним 
органима; положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање послова рад-
ног места.

Место рада: Београд, Немањина 11.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и понашај-
не компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са Комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције.

У изборном поступку за сва извршилачка 
радна места проверавају се:

Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС – прове-
раваће се путем теста (писмено), 
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникацијa – провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост”, ако 
поседујете важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, 
на траженом нивоу и желите да на основу њега 
будете ослобођени тестирања компетенције – 
дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ 
који сте приложили уместо тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на сајту Службе за управљање 
кадровима, www.suk.gov.rs.

IV Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резулта-
тима провере општих функционалних компетен-
ција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних компе-
тенција, и то:
– Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација ) – провера-
ваће се писмено путем писане симулације.
– Посебна функционална компетенција из надлеж-
ности органа – Закон о Влади – провераваће се 
писмено путем писане симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно 
место – Пословник Владе – провераваће се писме-
но путем писане симулације.
Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних компе-
тенција могу се наћи на сајту Генералног секрета-
ријата Владе www.gs.gov.rs.

V Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата, оријентација ка учењу и про-
менама, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет), 
провераваће се путем психометријских тестова 
– стандардизовани инструмент (писмено), узорка 
понашања и интервјуа базираном на компетен-
цијама (усмено).

VI Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних 
органа провераваће се путем интервјуа са Коми-
сијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за конкурс: Генерални секретаријат 
Владе, Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачких 
радних места”.

VIII Лица које је задужено за давање оба-
вештења: Наташа Ковачевић, тел. 011/3617-745 
Генерални секретаријат Владе, од 10.00 до 13.00 
часова.

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

X Рок за подношење пријава: рок за под-
ношење пријаве је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Генералног секретаријата Владе или 
у штампаној верзији на писарници Генералног 
секретаријата Владе, Немањина 11, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс прија-
ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Подносилац 
пријаве се обавештава о додељеној шифри у року 
од три дана од пријема пријаве, достављањем 
наведеног податка на начин који је у пријави 
назначио за доставу обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту, подносе доказ 
о положеном правосудном испиту); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и са 
којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство) и оригинал или оверена фотокопија потврде 
да кандидату раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа издате од стране држав-
них органа у коме је учесник јавног конкурса био 
у радном односу.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као пове-
рени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 01. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским упра-
вама.

Напомена: документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима/уверење о поло-
женом правосудном испиту. Одредбом члана 9 и 
члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18) про-
писано је, између осталог, да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама. Потребно је да кандидат у делу изјава 
у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених еви-
денција.

XIII Рок за подношење доказа: кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 981 | 06.04.2022.8

Администрација и управа

позивају се да у року од (5) пет радних дана од 
дана пријема обавештења доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку.

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

Докази се достављају на наведену адресу Гене-
ралног секретаријата Владе, Немањина 11, Бео-
град.

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци. Кандидати без положе-
ног државног стручног испита примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада.

Сагласно члану 9 Закона о државним службени-
цима, којим је прописано да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се избор 
кандидата врши на основу провере компетенција.

XV Провера компетенција учесника кон-
курса проверава се у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном 
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спро-
вести, почев од 25. априла 2022. године, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени телегра-
мом на адресе или на e-mail адресе које су навели 
у својим пријавама.

Провера општих и посебних функционалних ком-
петенција и понашајних компетенција ће се оба-
вити у Служби за управљање кадровима, у Палати 
,,Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 
број 2 (источно крило). Провера посебних функ-
ционалних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у просторијама Генерал-
ног секретаријата Владе (Немањина 11). Учесни-
ци конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail 
адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао Генерални секретар Владе.

Овај конкурс се објављује на web страници Гене-
ралног секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, на 
web страници Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној 
табли, web страници и периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

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

Обрасци пријаве на конкурс, могу се преузети 
на званичној интернет презентацији Генералног 
секретаријата Владе или у штампаној верзији на 
писарници Генералног секретаријата Владе, Бео-
град, Немањина 11.

АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 
– исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 
95/18 и 157/20), члана 27к Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 
– др. закон) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РСˮ, број 
2/19 и 67/21), Авио-служба Владе оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Авио-служба Владе, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2. 

II Радно место које се попуњава: 

Радно место за праћење и извршење 
буџета, у звању саветник

1 извршилац

Опис послова: припрема предлог финансијског 
плана за израду нацрта закона о буџету; организује, 
координира, прати и контролише спровођење зако-
нитог, наменског и економичног трошења буџетских 
средстава; учествује у изради плана јавних набавки, 
извештаја приликом годишњег пописа и интерних 
и општих аката Службе; врши проверу тачности 
економских класификација, расположивости буџет-
ских апропријација и квота, основаности приложе-
не документације за стварање обавезе; стара се о 
благовременом измирењу финансијских обавеза 
и наплату потраживања; стара се о чувању доку-
ментације на прописан начин; сарађује са ужим 
унутрашњим јединицама, органима, организација-
ма и институцијама јавне управе на пословима из 
свог делоркуга; обавља и друге послове које одреди 
шеф Одсека.

Услови: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова рaдног места. 

Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2.

III Врста радног односа: радно место попуња-
ва се заснивањем радног односа на неодређено 
време. 

IV Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о 
државним службеницима, прописано је да су кан-
дидатима при запошљавању у државни орган, под 
једнаким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција. 

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

У свакој фази изборног поступка врши се вредно-
вање кандидата и само кандидат који испуни уна-
пред одређено мерило за проверу одређене ком-
петенције у једној фази изборног поступка може 
да учествује у провери следеће компетенције у 
истој или наредној фази. 

1. Провера општих функционалних компе-
тенција:
• организација и рад државних органа Републике 
Србије – провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” (посе-
довању знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
учесник конкурса поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о поседо-
вању знања и вештина из наведених области и 
жели да на основу њега буде ослобођен тести-
рања компетенције – дигитална писменост, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави 
и тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији. Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако уви-
дом у достављени доказ не може потпуно да оце-
ни поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резулта-
тима провере општих функционалних компетен-
ција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних компе-
тенција, и то: 
1) Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјални послови (буџетски 
систем Републике Србије; извршење буџета) – 
провераваће се писaним путем, путем симулације.
2) Посебна функционална компетенција за радно 
место – Прописи из надлежности и организације 
органа (Уредба о оснивању Авио-службе Владе) – 
провераваће се писaним путем, путем симулације.
3) Посебна функционална компетенција за рад-
но место – Прописи и акти из делокруга радног 
места (Закон о платама државних службеника 
и намештеника; Посебан колективни уговор за 
државне органе; Уредба о накнади трошкова и 
отпремнини државних службеника и намештени-
ка) – провераваће се писaним путем, путем симу-
лације.

3. Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет) провераваће се путем 
психометријских тестова, интервјуа базираном на 
компетенцијама и узорку понашања.

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

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

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
www.suk.gov.rs или у штампаној верзији на писар-
ници Авио-службе Владе, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупуна бр. 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, прија-
ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Подносио-
ци пријаве се обавештавају о додељеној шифри 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА



Бесплатна публикација о запошљавању 906.04.2022. |  Број 981 |   

Администрација и управа

у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначио за доставу обавештења.

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као пове-
рени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 01. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским упра-
вама. 

Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати.

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

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РСˮ, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тума-
чење) је, између осталог, прописано да су орга-
ни у обавези да по службеној дужности, када је 
то неопходно за одлучивање, у складу са закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше увид, 
обрађују и прибављају личне податке о чињени-
цама садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама. 

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених еви-
денција. 

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 

на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на наведену адре-
су Авио-служба Владе, Палата „Србијаˮ, Булевар 
Михаjла Пупина 2, 11070 Нови Београд.

X Датум и место провере компетенција кан-
дидата у изборном поступку: са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове 
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу 
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести, почев од 28. 
априла 2022. године, о чему ће кандидати бити 
обавештени на бројеве телефона или електронске 
адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција обавиће се у просторијама 
Службе за управљање кадровима, Палата „Србијаˮ 
Нови Београд, Булевар Михаjла Пупина бр. 2 – 
источно крило.

Интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у 
просторијама Авио-службе Владе, Палата „Србијаˮ 
Нови Београд, Булевар Михаjла Пупина бр. 2 – 
источно крило.

Учесници конкурса који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о дату-
му, месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве телефо-
на или електронске адресе), које наведу у својим 
пријавама.

XI Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за јавни конкурс: Образац прија-
ве на конкурс шаље се поштом или непосредно 
на адресу Авио-служба Владе, Палата „Србијаˮ, 
Булевар Михаjла Пупина 2, 11070 Нови Београд, 
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места (назив радног места)”.

XII Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Јованка Перушиновић, тел: 011/2289-
840, у периоду од 10 до 12 часова.

НАПОМЕНE

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да 
тај испит положе до окончања пробног рада. Кан-
дидати са положеним државним стручним испи-
том немају предност у изборном поступку у одно-
су на кандидате без положеног државног стручног 
испита. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази у оригиналу или фото-
копији овереној од надлежног органа (јавног 
бележника, у општинској управи или суду), биће 
одбачене решењем конкурсне комисије. 

Овај конкурс се објављује на интерент презента-
цији Службе за управљање кадровима, на пор-
талу е-Управе, на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

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

КАНЦЕЛАРИЈA ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

На основу чл. 54 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – 
исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправ-
ка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20), 
члана 9 став 1, члана 10 став 1, члана 11 став 1 
и члана 13 Уредбе о интерном и јавном конкурсу 
за попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС”, број 2/19), Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисни-
ка јавних средстава 51 Број: 112-11034/2021 од 
30.11.2021. године

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњаваjу радна места: 
Канцеларија за информационе технологије и елек-
тронску управу, Београд, Катићева 14-16.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове  
Call центра, звање саветник

у Одсеку за контакт центар,  
Сектор зa подршку и набавке

2 извршиоца

Опис послова: Прима и обрађује захтеве и 
питања корисника из државних органа и привред-
них субјеката путем Контакт центра, односно CRM 
апликације (ticketing система); прима пријаве 
проблема у раду апликација за које Контакт цен-
тра пружа подршку, путем Контакт центра, однос-
но CRM апликације (ticketing система); одгова-
ра на питања у складу са успостављеним нивоом 
подршке и формираном базом знања; прослеђује 
сложене проблеме шефu Одсека у складу са дефи-
нисаним процедурама; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одеска.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образовно 
– научног поља природно – математичких наука 
или техничко – технолошких наука или друштвено 
– хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; радно иску-
ство у струци од најмање три године; положен 
државни стручни испит; као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

2. Радно место за финансијско-
документационе послове,  

звање млађи саветник
у Групи за финансијске послове, Сектор 

зa правне, кадровске, финансијске и 
административне послове

1 извршилац

Опис послова: Попуњава и доставља обрасце 
надлежним органима у прописаним роковима; 
припрема документацију за исплату плата, одвоје-
ног живота од породице, службених путовања у 
земљи и иностранству; врши контролу података 
за исплату преузетих обавеза по основу реали-
зације уговорених обавеза и усаглашавање са 
одобреним месечним квотама; припрема захтеве 
за преузимање обавеза и захтеве за плаћања по 
преузетој обавези; припрема податке о присут-
ности запослених на раду ради обрачуна накнаде 
за превоз запослених на посао и са посла; врши 
обрачун путних трошкова за службена путовања 
у земљи; сарађује са Управом за трезор везано 
за техничко функционисање и рад у апликацији 

Национална служба
за запошљавање
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ИСИБ програма; обавља и друге послове по нало-
гу руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 1 година радног искуства 
у струци или најмање 5 година радног стажа у 
државним органима; као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

Место рада је Београд, Катићева 14-16.

III У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
– организација и рад државних органа Републике 
Србије провераваће се путем теста (писaно);
– оигитална писменост провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
– пословна комуникација провераваће се путем 
симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” (посе-
довању знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
учесник конкурса поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о поседо-
вању 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.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши 
провера наведене компетенције, ако увидом у дос-
тављени доказ не може потпуно да оцени поседо-
вање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на сајту Службе за управљање 
кадровима, www.suk.gov.rs.

Посебнe функционална компетенција за 
радно место број 1: 
– Посебна функционална компетенција за област 
рада – Област рада информатички послови – office 
пакет и интернет технологије, провераваће се 
путем симулације (писано).
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – Прописи и акти из 
надлежности и организације органа – Закон о 
електронској управи – провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место – Страни језик – eнглески језик ниво 
Б2 – провераваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционална компетенција за 
радно место број 2
– Посебна функционална компетенција за област 
рада – Област рада финансијско-материјални 
послови – Термиологију, стандарде, метде и про-
цедуре из области буџетског рачуноводства и 
извештавање – провераваће се путем симулације 
(писано).
– Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место – Прописи и акти из надлежности 
и организације органа – Уредба о Канцеларији за 
информационе технологије и електронску управу – 
провераваће се путем симулације (писано).
– Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место – Прописи из делокруга радног 
места – Закон о рачуноводству – провераваће се 
путем симулације (писано).

За радна места број 1 и 2 понашајне компе-
тенције (управљање информацијама; управљање 
задацима и остваривање резултата; орјентација 

ка учењу и променама; изградња и одржавање 
професионалних односа и савесност, посвеће-
ност и интегритет), провераваће се путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираном на ком-
петенцијама.

Процена мотивације за рад на радном месту и 
степена прихватање вредности државних органа 
провераваће се путем интервјуа са Конкурсном 
комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Kан-
целарија за информационе технологије и елек-
тронску управу, Катићева 14-16, 11000 Београд, 
са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање извр-
шилачког радног места”.

V Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Ружица Нелки, телефон 011/3340-737, 
од 10.00 до 13.00 часова сваког радног дана.

VI Општи услови за запослење: Држављан-
ство Републике Србије, да је учесник на јавном 
конкурсу пунолетан; да учеснику на јавном кон-
курсу раније није престајао радни однос у држав-
ним органима због теже повреде дужности из рад-
ног односа и да није осуђиван на казну затвора у 
трајању од најмање 6 (шест) месеци.

VII Рок за подношење пријаве: Рок за под-
ношење пријава јесте 8 (oсам) дана и почиње да 
тече првог наредног дана од дана оглашавања у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима www.
suk.gov.rs и на интернет презентацији Канцеларије 
за информационе технологије и електронске упра-
ве www.ite.gov.rs 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс прија-
ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Подноси-
лац пријаве се обавештава о додељеној шифри у 
року од 3 (три) дана од дана пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначио за доставу обавештења.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем 
поште или на непосредно на адресу: Катићева 
14-16, 11000 Београд.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве која је доступна на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима www.suk.
gov.rs и на интернет презентацији Канцеларије за 
информационе технологије и електронску управу 
www.ite.gov.rs или у штампаној верзији у послов-
ним просторијама Канцеларије за информационе 
технологије и електронску управу, Катићева 14-16, 
11000 Београд (тел. 011/3340-737).

Напомена: Да би кандидат био ослобођен тес-
тирања опште функционалне компетенције – 
дигитална писменост, неопходно да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), достави важећи сертификат, 
потврду или други доказ о познавању рада на 
рачунару. Докази о познавању рада на рачунару 
се достављају у оргиналу или у форми оверене 
фотокопије.

Ако учесник конкурса поседује важећи сертифи-
кат, потврду или други одговарајући доказ о посе-
довању знања страног језика који је тражен кон-
курсом и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције – страни језик, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу * Знање страних језика који 
су тражени конкурсом), достави и тражени доказ 
у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа доне-
ти одлуку да ли може или не може да прихвати 
доказ који је кандидат приложио уместо тестовне 
провере.

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са конкурсном комисијом: 
оргинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оргинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оргинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
тражена стручна спрема; оргинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима; оргинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврда, решење и други акт из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство.)

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

Сви докази прилажу се у оргиналу или овере-
ној фотокопији. Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени гласник Репу-
блике Србије”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018), 
је прописано да је јавни бележник надлежан и за 
оверавање потписа, рукописа и преписа за које 
је посебним законима који се примењују пре сту-
пања наведеног закона прописано да их оверава 
суд, односно општинска управа. Да основни судо-
ви, односно општинске управе као поверени посао 
задржавају надлежност за оверавање потписа, 
рукописа и преписа почев од 01.03.2017. године. 
Да ће изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, потписе, руко-
писе и преписе оверавати основни судови, судске 
јединице, као и пријемне канцеларије основних 
судова, односно општинске управе, као поверени 
посао и после 01.03.2017. године, а до именовања 
јавног бележника.

Сви докази се прилажу у оргиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника или у општи-
ни или суду.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених и уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима.

Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник Републике 
Србије”, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), прописано је да у поступку који се покреће 
на захтев странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 
Наведене доказе кандидат може доставити из 
пријаву сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат у делу Изјаве у Обрасцу 
пријаве заокружи на који начин жели да се при-
баве његови подаци из службених евиденција, 
односно да ли жели да Канцеларија за информа-
ционе технологије и електронску управу прибави 
податке о којима се води службена евиденција или 
да ће то кандидат учинити сам. 

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писано се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на адресу: Канце-
ларија за информационе технологије и електрон-
ску управу, Катићева 14-16, 11000 Београд.
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XI Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу, подлежу пробном раду у 
трајању од 6 (шест) месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита примају се на рад 
под условом да предметни испит положе до окон-
чања пробног рада (у року од 6 (шест) месеци од 
дана заснивања радног односа).

У складу са чланом 9 став 1 Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/2005, 81/2005 – исправка, 83/2005 – исправка, 
64/2007, 67/2007 – исправка, 116/2008, 104/2009, 
99/2014, 94/2017 и 95/2018), је прописано да су 
кандидатима при запошљавању у државним орган, 
под једнаким условима доступна сва радна места 
и да се избор кандидата врши на основу провере 
компетенција.

XII Провера компетенција учесника кон-
курса проверава се у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном 
конкурсу, на основу података наведених у образ-
цу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се 
спровести почев од 04. 05.2022. године, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени путем поште 
на адресе које су навели у својим пријавама или 
путем телефона.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција, ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати Србије, ул. Буле-
вар Михаила Пупина број 2, II спрат, канцеларија 
269, 11070 Београд, Нови Београд. Интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у послов-
ним просторијама Канцеларији за информацио-
не технологије и електронску управу, Катићева 
14-16, 11000 Београд. Учесницима конкурса који 
су успешно прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на кон-
такте (бројеве телефона или адресе), које наведу 
у својим образцима.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија која 
је именована од стране директора Канцеларије за 
информационе технологије и електронску управу.

Предметни оглас објављује се на интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима – www.
suk.gov.rs на интернет презентацији Канцеларије 
за информационе технологије и електронску упра-
ву – www.ite.gov.rs на порталу е-управе – www.
euprava.gov.rs на огласној табли, интернет презен-
тацији – www.nsz.gov.rs и у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

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

Трговина и услуге

„EMPERO LINE” DOO
Врчин, Булевар револуције 22в

тел. 064/100-1740
e-mail: HR@emperoline.com

Кол оператер
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Помоћни радник на паковању
на одређено време12 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА
„АС – БРАЋА СТАНКОВИЋ”

Бегаљица, Бориса Кидрича 1
тел. 060/8640-700

e-mail: milijana.damjanovic@asgroup.rs

Портир
на одређено време

2 извршиоца (1 особа са инвалидитетом)

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме.

„KIT COMMERCE” DOO
Београд, Трговачка 7/2

РЈ ЛЕШТАНЕ
тел. 062/8005-697

e-mail: jelena.bogavac@kitcommerce.rs

Возач Б категорије
на одређено време 24 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, 
возачка дозвола Б категорије.

Магационер
на одређено време 24 месеца

7 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме.

FRANZ SNS COMPANY DOO
Варварин

тел. 063/14-22-221
e-mail adresa: franzsnscompany@gmail.com

Кувар
за рад у Крагујевцу

3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и на 
занимање; пожељно радно искуство.

Помоћни кувар
за рад у Крагујевцу

3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и на 
занимање; пожељно радно искуство.

Конобар
за рад у Крагујевцу

3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и на 
занимање; пожељно радно искуство.

Помоћни радник
за рад у Крагујевцу

3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и на 
занимање; пожељно радно искуство.

ОСТАЛО: начин конкурисања: позовивом на кон-
такт телефон: 063/1422-221 или проследити радну 
биографију на имејл: franzsnscompany@gmail.com, 
најкасније до 2404.2022. године.

„КАЛСЕЛ” ДОО ЈОВАНОВАЦ
e-mail: hladjenje.aksic@gmail.com

тел. 060/0620-149

Помоћни радник
Опис посла: помаже бравару и фригомеханичару у 
изради и монтажи расхладних агрегата и хладња-
ча, самостално поставља и израђује неке елемен-
те и самостално их монтира.

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и 
на занимање; радно искуство није неопходно; 
возачка дозвола Б категорије; познавање основ-
них алата и машина, управљање и рад алатом и 
машинама. Начин конкурисања: позивом на кон-
такт телефон: 060/0620-149 или проследити радну 
биографију на имејл адресу: hladjenje.aksic@gmail.
com, најкасније до 2404.2022. године.

„SMALL CARS 034” DOO
Крагујевац

тел. 064/9384-676

Помоћни радник за поправку 
аутомобила
2 извршиоца

Опис посла: радник у радионици за поправку ауто-
мобила.

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и на 
занимање; пожељан смер: аутолимар, аутомеха-
ничар; потребно је радно искуство у сређивању 
аутомобила. Начин конкурисања: кандидати могу 
да позову на контакт телефон: 064/9384-676, 
најкасније до 2404.2022. године.

ПР ЗАНАТСКА И ПРЕВОЗНИЧКА 
РАДЊА „ЛИБРА”

34000 Крагујевац
тел. 063/111-78-47

e-mail: librakrag@gmail.com

Столар
пробни рад 1 месец

3 извршиоца

Опис посла: производња и уградња ПВЦ прозора 
и врата.

УСЛОВИ: III-IV ниво квалификације, металске 
струке; пожељно радно искуство у металском сек-
тору; познавање рада са електричним и ручним 
алатима. Заинтересовани кандидати могу да се 
јаве на контакт телефон: 063/111-78-47 или да 
пошаљу ЦВ на e-mail: librakrag@gmail.com. Рок за 
пријаву 28.04.2022. год.

DRAMIĆANIN GROUP DOO
34000 Крагујевац
тел. 065/8728-403

Помоћни радник у кухињи
3 извршиоца

Опис посла: рад у ресторану, послови у кухињи 
и продаји.

УСЛОВИ: Без обзира на ниво квалификације и на 
занимање; радно искуство није неопходно. Заин-
теровани кандидати треба да се јаве на контакт 
телефон: 065/8728-403. Рок за пријављивање 
28.04.2022. године.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ДОО „ЕДИ”
18000 Ниш, Матејевачки пут 19

Конфекционар, шивач
(особа са инвалидитетом)

УСЛОВИ: конфекционар, шивач, особа са инва-
лидитетом; пожељно радно искуство. Заинтере-
совани кандидати пријаве шаљу на имејл адресу: 
office@edi.rs или се јављају на контакт телефон: 
063/433-696.

ТРГОВИНСКА РАДЊА „САНИ”
18000 Ниш, Књажевачка 145

Продавац у продавници  
боја и лакова

на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на 
занимање; поседовање возачке дозволе Б катего-
рије; осново познавање рада на рачунару; позна-
вање енглеског језика: почетни ниво. Заинтере-
совани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: 
t.r.sani@hotmail.com или се јављају на контакт 
телефон: 063/479-065.

„ЏОГЕР ПЛУС” ДОО
21000 Нови Сад, Пушкинова 11

Хигијеничар
на одређено време

Услови рада: теренски рад, рад ван просторија 
послодавца. Јављање кандидата на контакт теле-
фон: 064/2216-584. Пријаве кандидата на e mail: 
dzoger-zaklina@yahoo.com

„COPTECH” DOO
11000 Београд, Пека Павловића 16

Магационер
на одређено време,  
место рада Врчин

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; знање 
основне информатичке обуке (Windows, Word, 
Excel, Explorer, Outlook); возачка дозвола Б кате-
горије. Заинтересовани кандидати пријаве могу 
послати на e-mail: mirjana.tomic@coptech.rs

„ROYAL MUNCHKINS” AGENCIJA
11000 Београд, Цара Лазара 5-7

тел. 063/7557-271

Гувернанта
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (пожељно 
психолог, педагог, учитељ); пожељно познавање 
рада на рачунару; пожељно енглески језик на 
средњем/вишем нивоу.

Персонални асистент
5 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII/1 степен стручне спреме 
(пожељно дефектолог, педагог, медицинска сес-
тра).

Дадиља
5 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII/1 степена стручне спреме; 
пожељно познавање рада на рачунару; пожељно 
енглески језик на средњем/вишем нивоу. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати да пошаљу 
ЦВ на e-mail: marijastrojiljkovic8@gmail.com или 
да се јаве на наведени број телефона. Рок за 
пријављивање 15.04.2022. год.

АУТОКУЋА ТАСИЋ ДОО
34000 Крагујевац, Лепенички булевар 045

тел. 034/6171-700
e-mail: zeljko.simovic@aktasic.rs

Помоћни радник у сервису
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и 
на занимање; радно искуство небитно. Пробни 
рад 2 месеца. Могућност сталног усавршавања. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве посло-
давцу на контакт телефон 034/617-17-00, или 
лично на адресу послодавца Лепенички булевар 
045, 34000 Крагујевац или да пошаљу свој ЦВ на 
e-mail: zeljko.simovic@aktasic@rs. Рок за пријаву 
30.04.2022. године.

ДДОР НОВИ САД 
21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 8
тел. 021/4886-052

Продавац – саветник за продају 
осигурања
у Лозници

10 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема без обзира на 
смер образовања (пожељно економска струка); 
основно познавање рада на рачунару; пожељно 
радно искуство у продаји осигурања или другој 
врсти директне продаје на учинак. Достављање 
радних биографија путем web странице ДДОР, 
у делу „Посао и каријера” – одабрати актуелни 
конкурс.

„ЕЛЕКТРО АС”
18000 Ниш, Књажевачка 145

Продавац у радњи  
електро материјала

на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на 
занимање; возачка дозвола Б категорије. Заинте-
ресовани кандидати пријаве шаљу на имејл адре-
су: elektroasmilenkovic@gmail.com или се јављају 
на контакт телефон: 069/1131-322.

ДДОР НОВИ САД АДО
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 8

Продавац – саветник за продају 
осигурања, агент осигурања

на одређено време, за рад у Нишу
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; основно познавање рада на рачунару; 
пожељно радно искуство у продаји осигурања или 
другој врсти директне продаје на учинак. Заинте-
ресовани кандидати достављају радне биографије 
преко web странице ДДОР, у делу „Посао и карије-
ра” одабрати актуелни конкурс.

СЗР „АУТОСТИЛ”
21000 Нови Сад, Футошка 36-38

Кројач – шивење аутопресвлака
Јављање кандидата на контакт телефон: 063/262-
716 или 021/421-588

„АЋИМОВИЋ ТУРС” ДОО 
ЗЛАТИБОР

ХОТЕЛ „ЗЕЛЕНКАДА”
31315 Златибор, Миладина Пећинара 33

тел. 064/1940-019

Рецепционер
УСЛОВИ: III ССС, енглески језик – почетни ниво, 
рад на рачунару – почетни ниво. 

Конобар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III ССС.

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III ССС.

Собарица
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен образовања и зани-
мање.

ОСТАЛО: услови рада: рад у сменама, обезбеђена 
исхрана, обезбеђен смештај. Оглас је отворен до 
попуне радног места.

ХТТ АД „ПАЛИСАД” ЗЛАТИБОР
Златибор

тел. 064/8459-031
e-mail: dino.kozica@palisad.rs

Конобар
на одређено време до 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: III ССС

Кувар
на одређено време до 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: III ССС, потребно је радно искуство.

Собарица
на одређено време до 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање.

ОСТАЛО: услови рада: рад у сменама, обезбеђена 
исхрана, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. 
Заинтересована лица могу да се јаве на контакт 
телефон или да пошаљу пријаву за запослење на 
e-mail: dino.kozica@palisad.rs Оглас је отворен до 
30.04.2022. године.

Медицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН” СОКОБАЊА

18230 Сокобања, насеље Озрен бб.
тел. 018/830-927

Медицинска сестра – техничар 
општег смера

на одређено време ради замене  
радника на боловању

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа – 
општи смер; положен стручни испит; лиценца за 
рад у струци или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара и здравствених техничара. Као 
доказ о испуњености ових услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 

Национална служба
за запошљавање
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биографијом, бројем телефона и адресом; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи – општи смер; оверену фотокопију 
уверења (потврде) о положеном стручном испи-
ту; оверену фотокопију лиценце за рад у струци 
или оверену фотокопију решења о упису у именик 
коморе. Пријаве кандидата које не садрже траже-
ну документацију сматраће се непотпуним и неће 
бити разматране. Пријаве које пристигну по исте-
ку овог рока сматраће се неблаговременим и неће 
бити разматране. Пријаве на оглас достављати 
у затвореним ковертама путем поште на адресу 
Специјална болница за плућне болести „Озрен” 
Сокобања насеље Озрен б.б., 18230 Сокобања, уз 
напомену „Пријава на оглас за сестру” или лично 
у просторијама Болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне 

послове
УСЛОВИ: високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10.09.2005. године, на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, дипломирани правник, знање 
рада на рачунару, пожељно радно искуство у стру-
ци у јавним службама. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом, контакт телефоном и неовере-
ним фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса предају се преко 
писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) 
на наведеној адреси са назнаком за који конкурс 
се подноси пријава. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврху избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Одлука о 
избору ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат 
ће бити лично обавештен телефонским путем.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Медицинска сестра – техничар
за рад у Одељењу стационар, Служба 

опште хирургије ОЈ Болница, на 
одређено време ради замене запослене 

на породиљском одсуству

Медицинска сестра – техничар
за рад у Одељењу стационар, Служба 

опште хирургије ОЈ Болница, на 
одређено врме ради замене запослене 

која је на боловању преко 30 дана

УСЛОВИ: Поред општнх услова предвиђених 
законом, кандидат мора да испуњава и услове у 
погледу стручне спреме / образовања: завршено 
средње образовање – средња медицинска шко-
ла одговарајућег смера (општег смера). Додатна 
знања (испити) радно искуство: стручни испит; 
лиценца издата од Коморе медицинских сеста-
ра и здравствених техничара Србије; најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном звању. 
Посебни услови: рад у сменама. Опис послова: 
утврђен Правилником о организацији и система-
тизациј послова и радних мета Здравственог цен-
тра Кладово. Кандидати уз захтев о испуњености 
услова подносе пријаву на оглас са кратком био-
графијом, адресом и контак телефоном: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; оверену фотокопију лиценце за рад; доказ 

да се против кандидата не води кривични посту-
пак (уверење суда); уверење да нису осуђивани 
за кривична дела која их чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење из поли-
цијске управе или полицијске станице). Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење, као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Одлука о избору кандидата биће доне-
та у року од тридесет дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне докуме-
натације. Пријавом на оглас пријављени кандидат 
даје сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подацима 
рукује и податке обрађује Одељење за правне, 
кадровске и опште послове Здравственог центра 
Кладово. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних 
информација, које су од важности за доношење 
одлуке о пријему. Коначну одлуку о избору кан-
дидата доноси в. д. директор. Пријаве се подносе 
лично или путем поште на горе наведену адресу, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ____ (навести за које се радно 
место конкурише)“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Доктор медицине
за рад у Служби хитне медицинске 

помоћи ОЈ Дом здравља
2 извршиоца

Доктор медицине
за рад у Одељењу опште медицине ОЈ 
Дом здравља, ради замене запосленог 
који је на обављању специјализације

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат мора да испуњавају и услове у погле-
ду стручне спреме / образовања: завршено високо 
образовање на интеграсим академским студијама, 
по пропису који прописује високо образовање, 
почев од 10.09.2005. године; или – на основним 
студија у трајању од најмање 5 година, по пропису 
које је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године. Додатна знања (испити) радио искуство: 
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци рад-
ног искуства у наведеном звању. Посебни услови: 
рад у сменама. Опис послова: утврђен Правилником 
о организацији и систематизацији послова и радних 
места Здравственог центра Кладово. Заинтересо-
вани кандидати уз захтев о испуњености услова 
подносе пријаву на оглас са кратком биографијом, 
адресом и контак телефоном: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад; доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак (уверење суда); 
уверење да нису осуђивани за кривична дела која 
их чине неподобним за рад у здравственој устано-
ви (уверење из полицијске управе или полицијске 
станице). Приликом заснивања радног односа, кан-
дидати су дужни да доставе лекарско уверење, као 
доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“. Одлука о избору кандидата биће 
донета у року од тридесет дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне докумена-
тације. Пријавом на оглас пријављени кандидат даје 
сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подацима рукује и 
податке обрађује Одљење за правне, кадровске и 
опште послове Здравственог центра Кладово. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Кандидати 

који лспњавају услове огласа, могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информација, 
које су од важности за доношење одлуке о прије-
му. Коначну одлуку о избору кандидата доноси в. 
д. директора. Пријаве се подносе лично или путем 
поште на горе наведену адресу, са назнаком „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове ____ 
(навести радно место за које се конкурише)“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

Доктор медицине у хитној 
медицинској помоћи

на одређено време, због повећаног 
обима посла а најдуже до 24 месеца,  

са скраћеним радним временом, за рад  
у Служби за хитну медицинску помоћ  

са санитетским превозом

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време због повећаног 

обима посла а најдуже до 24 месеца, 
за рад у Служби за здравствену 

заштиту одраслог становништва, Одсек 
превентивне здравствене заштите

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове: високо образовање медицинске 
струке: на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Додатна знања / испити / радно 
искуство: стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

на одређено време због повећаног 
обима посла а најдуже до 24 месеца,  

за рад у Служби за обављање 
заједничких послова, Одсек економско 

финансијских послова

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа кандидати треба да испуњава и посеб-
не услове; средње образовање. Додатна знања / 
испити / радно искуство знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас 
кратку биографију, извод из матичне књиге рође-
них / венчаних, уверење о држављанству диплому 
или уверење о завршеном факултету или завр-
шеној средњој школи (у зависности за које радно 
место се подноси пријава на конкурс), уверење о 
положеном стручном испиту (за докторе медици-
не), лиценцу односно одобрење за самосталан рад 
у струци (за докторе медицине), доказ да кандидат 
има најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. Опис послова дат је у Правил-
нику о унутрашњој организацији и систематиза-
цији послова у Дому здравља Параћин. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефо-
ном, као и документа којима се доказује испуње-
ност услова конкурса, донети лично у писарницу 
ДЗ Параћин или послати на горе наведену адресу, 
са назнаком радног места за које се конкурише. 
Докази о испуњености услова за заснивање рад-
ног односа за напред наведена радна места под-
носе се у неовереним копијама. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту 
Министарства здравља Републике Србије и пуб-
ликацији „Послови”. Кандидати могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговре-
мене, недозвољене, непотписане пријаве, као и 
пријаве са непотпуном и неодговарајућом доку-
ментацијом, неће бити разматране. По завршетку 
конкурса предата документа се неће враћати кан-
дидатима. За све информације можете се обратити 
на телефон 062/562-654.
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ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
БАЊИЦА

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине – специјалиста 
трансфузијске медицине

УСЛОВИ: медицински факултет; положен стручни 
испит; положен специјалистички испит из тран-
сфузијске медицине; познавање најмање једног 
страног језика; пожељно је претходно радно иску-
ство у стационарним здравственим установама на 
истим или сличним пословима; предвиђен пробни 
рад 6 месеци. Кандидати су обавезни да доставе: 
оверени препис или фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету VII степен стручне 
спреме (са просечном оценом студирања), овере-
ни препис или фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту, оверени препис или фотокопија 
уверења о положеном специјалистичком испиту 
из трансфузијске медицине, оверени препис или 
фотокопију дипломе о положеном испиту за науч-
но звање магистра и/или доктора наука (ако га 
кандидат има), доказ о радном искуству у струци 
након положеног испита на пословима пружања 
здравствене заштите, укључујући и волонтерски 
стаж (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца), фотокопију лиценце, фотокопију 
личне карте или очитана лична карта, биогра-
фију, са адресом и контакт телефоном. Пријаве са 
непотпуном документацијом или које нису у скла-
ду са условима овог огласа, као и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу 
у ужи избор ће бити позвани на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време ради замене 

одсутног радника (мировање радног 
односа) до његовог повратка, за рад  

у Служби опште медицине

УСЛОВИ: Високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005.године. на основним студијама у трајању 
од најмање пет година по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, стручни испит, лиценца за рад, најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе сле-
дећа документа (у оригиналу или оверене копије 
не старије од 6 месеци): пријаву на оглас, био-
графију са адресом и бројем телефона; диплому 
о стеченом образовању одговарајућег профила; 
уверење о положеном стручном испиту; лиценцу 
или решење о упису у одговарајућу комору; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је дошло до промене презимена 
кандидата); уверење о држављанству РС; фото-
копију личне карте или ишчитану личну карту; 
приликом заснивања радног односа кандидати су 
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Кандидати 
који испуњавају услове огласа биће позвани на 
разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. По завршетку огласа 
предата документа се неће враћати кандидатима. 
Контакт телефон 034/323-087. Пријаве се подносе 
лично или путем поште на адресу: Дом здравља 
Крагујевац, 34000 Крагујевац, Краља Милутина 1.

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Слобода бб.
тел. 034/6312-306

Возач санитетског возила
за санитетски превоз и превоз на 

хемодијализу, на одређено време због 
повећаног обима посла, најдуже до 

краја календарске године
3 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног одно-
са утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 
113/17 и 95/18 аутентично тумачење) и посеб-
ни услови утврђени Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у Заво-
ду. Посебни услови: IV/III степен стручне спре-
ме, возачка дозвола Б категорије. Опис послова: 
послови возача санитестског возила за санитет-
ски превоз и превоз на хемодијализу и возача 
санитетског превоза у складу са Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова у Заводу за ургентну медицину Крагује-
вац. Заинтересовани кандидати подносе следећа 
документа у оригиналу или овереној копији: 
диплому средње школе (IV/III степен); уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је дошло до промене презимена кандидата); уве-
рење Републичког фонда за пензијско и инвалид-
ско осигурање или други доказ о радном искуству 
из делатности Завода; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда) – не старије од 
6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице) – не ста-
рије од 6 месеци; доказе о додатном стручном 
образовању или оспособљености (уколико их кан-
дидат поседује); возачку дозволу Б категорије; 
кратку биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Завод за ургентну меди-
цину Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Оглас ће бити објављен и на интернет презента-
цији Министарства здравља РС и интернет пре-
зентацији Завода. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Кандидати, могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о прије-
му. По завршетку конкурса предата документа 
се неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 
034/6312-306. Пријаве се подносе лично или путем 
поште у затвореној коверти (препоручено) на 
адресу: Завод за ургентну медицину Крагујевац, 
34000 Крагујевац, Улица Слобода бб., са назнаком 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос – рад-
но место возач санитетског возила за санитетски 
превоз и превоз на хемодијализу“.

Магационер / економ
на одређено време због повећаног 

обима посла, најдуже до краја 
календарске године

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука 
УС, 113/17 и 95/18 аутентично тумачење) и посеб-
ни услови утврђени Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у Заво-
ду. Посебни услови: IV/III степен стручне спре-
ме, изузетно: основно образовање и радно иску-
ство на тим пословима стечено од дана ступања 
на снагу Уредбе о каталогу радних места у јав-
ним службама и другим организацијама у јавном 
сектору („Сл. гласник РС” бр. 81/2017, 6/2018 и 

43/2018). Опис послова: Послови магационера/
економа у складу са Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у Заво-
ду за ургентну медицину Крагујевац. Заинтере-
совани кандидати подносе следећа документа у 
оригиналу или овереној копији: диплому одгова-
рајућег профила и степена образовања; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је дошло до промене презимена кандидата); уве-
рење Републичког фонда за пензијско и инвалид-
ско осигурање или други доказ о радном искуству 
на наведеним пословима; доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда) – не старије 
од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице) – не 
старије од 6 месеци; докази о додатном стручном 
образовању или оспособљености (уколико их кан-
дидат поседује); кратку биографију, са адресом, 
контакт телефоном, e-mail адресом. 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 дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Завод за ургентну медицину Крагујевац. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен 
и на интернет презентацији Министарства 
здравља РС, огласној табли Завода и интернет 
презентацији Завода. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Кандидати, могу 
бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о 
пријему. По завршетку конкурса предата докумен-
та се неће враћати кандидатима. Контакт теле-
фон: 034/6312-306. Пријаве се подносе лично или 
путем поште у затвореној коверти (препоручено) 
на адресу: Завод за ургентну медицину Крагује-
вац, 34000 Крагујевац, Улица Слобода бб., са наз-
наком „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
– радно место магационер / економ”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за интерну медицину, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог до 
истека одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 

2. Доктор медицине
за рад на Четвртом одељењу – хирургија 
дојке, меких ткива, дечија и васкуларна 

хирургија, у Служби за хирургију, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог до 
истека одсуства са рада ради посебне 

неге детета

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 

3. Медицинска сестра – техничар на 
интензивној нези нивоа 2

за рад у Одељењу коронарна јединица, 
у Служби за интерну медицину, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене до 
истека породиљског одсуства

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, 
IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. 
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4. Медицинска сестра – техничар на 
осталим болничким одељењима

за рад у Одељењу за општу неурологију, 
у Служби за неурологију, на одређено 

време на 3 месеца због  
повећаног обима посла

3 извршиоца

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

5. Лабораторијски техничар у 
дијагностици

за рад у Одељењу биохемије и 
имунохемије, у Служби лабораторијске 

дијагностике при Заједничким 
медицинским пословима, на одређено 

време ради замене привремено одсутне 
запослене до истека одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: средња медицинска школа лабораторијс-
ког смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. 

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати подносе: мол-
бу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; фотокопију личне карте или очитане податке 
са личне карте (уколико је чипована); фотоко-
пију извода из матичне књиге венчаних (уколи-
ко су дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме); оверену фотокопију лиценце издате од 
надлежног органа. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дужни су 
да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива 
радни однос. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави наведена документа у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са назна-
ком „За оглас” са називом и редним бројем радног 
места за које се конкурише Искључиво поштом а 
на горе наведену адресу. Опис послова: према 
Правилнику о организацији и систематизацији 
послова Опште болнице Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Радник обезбеђења без оружја
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: НК радник, лице са основ-
ним образовањем. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву са биографијом доставе: оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о завршеној основ-
ној школи; потврду издату од стране Национал-
не службе за запошљавање о дужини чекања на 
запослење; доказ о радном искуству (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); био-
графију са адресом и контакт телефон; потврду 
издату од стране Суда да кандидат није осуђиван 
и да се против њега не води кривични поступак 
или истрага; радно искуство на пословима радни-
ка обезбеђења дуже од 2 год. 

Виши рентген техничар
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: VI степен стручне спреме, 
виши рентген техничар, положен стручни испит. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној вишој медицинској школи; 
оверен препис или фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; потврду издату од стра-
не Националне службе за запошљавање о дужини 

чекања на запослење; доказ о радном искуству 
у струци након положеног стручног испита на 
пословима пружања здравствене заштите (фото-
копија радне књижице или потврда послодавца); 
биографију са адресом и контакт телефон. 

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: IV степен стручне спреме, 
лабораторијски техничар, положен стручни испит. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи; 
оверен препис или фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству 
у струци након положеног стручног испита на 
пословима пружања здравствене заштите (фото-
копија радне књижице или потврда послодавца); 
биографију са адресом и контакт телефон. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве на оглас доставити лично 
или поштом на адресу: Општа болница Алексинац, 
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144, са наз-
наком „Пријава на оглас за пријем у радни однос”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматране. 
Контакт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/311-765

Медицинска сестра техничар
(смер педијатријска сестра – техничар), 

на одређено време ради замене дуже 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено средње стручно образовање, 
IV степен, положен стручни испит, поседовање 
лиценце или решења о упису у комору. Као доказ 
о испуњености услова кандидати су дужни да 
доставе: pријаву на конкурс са кратком радном 
и личном биографијом, контокт телефон, ове-
рену фотокопију дипломе, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију лиценце или решења о упису у комо-
ру, очитану личну карту, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству. Пријавом на 
конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврху избора за пријем у 
радни однос. Ови подаци се не могу користити у 
друге сврхе, њих обрађује Кадровска служба Дома 
здравља. Приликом заснивања радног односа, 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове 
који се заснивају, не старије од 6 месеци; уве-
рење суда да се против кандидата не води судски 
поступак, не старије од 6 месеци; уверење МУП-а 
да кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови, не старије од 6 месеци. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаве на конкурс доставити 
писарници Дома здравља Нови Пазар, Генерала 
Живковића 1, са назнаком „За јавни оглас”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Контакт телефон: 020/311-765. Опис послова: 
према Правилнику о организацији и систематиза-
цији радних места у Дому здравља Нови Пазар.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ”

21400 Бачка Паланка, Краља Петра I 26/а

Доктор медицине
на одређено време, најдуже до 6 месеци

6 извршилаца

УСЛОВИ: Уз пријаву на оглас потребно је достави-
ти: 1. оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, 2. оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, 3. ове-
рену фотокопију лиценце или решења о упису у 
Лекарску комору Србије, 4. кратку биографију. Рок 

за подношење пријава је 30 дана од дана објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве се достављају на 
горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности – 

оториноларингологија
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање, медицински факултет: на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација из 
оториноларингологије; на основним студијама у 
трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација из 
оториноларингологије. Радно искуство / додатна 
знања / испити: стручни испит; лиценца; специја-
листички испит; најмање три године и шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине; 
познавање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење) 

Опис послова: врши превентивне и куративне 
оториноларинголошке прегледе пацијената и 
даје своје мишљење, врши испитивање функције 
вестибуларног и кохлеарног апарата на захтев 
ординирајућег доктора, пружање хитне медицин-
ске помоћи (зауставља крварење из носа, вађење 
страног тела и др.), оријентациони вестибуларни 
преглед, аудиолошки преглед, предлаже медика-
ментозну и другу терапију у извештају о здрав-
ственом стању пацијента, врши прегледе и даје 
мишљења за комисије, по потреби, фактурише 
здравствене услуге које пружа, ради и све остале 
послове из области своје струке по налогу непо-
средног руководиоца и начелника службе којима 
је одговоран за свој рад.

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 

КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Оглас објављен 09.03.2022. год. у публикацији 
„Послови” поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Виши радиолошки техничар  
у дијагностици

за потребе Одсека за општу радиологију

УСЛОВИ: виша / висока струковна школа здравс-
твене струке – струковни медицински радиолог; 
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најмање 6 месеци радног искуства у наведеном 
звању; положен стручни испит; лиценца; пробни 
рад у трајању од 6 месеци. Кандидати су дужни 
да доставе: кратку биографију; фотокопију личне 
карте; фотокопију дипломе о завршеном образо-
вању; фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски угово-
ри, потврда послодавца и сл.); фотокопије уго-
вора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде 
о обављеном раду од стране начелника служби 
здравствених установа на меморандуму, времену 
проведеном на раду и оценама рада кандидата – 
уколико их кандидат поседује.

Лабораторијски техничар
на одређено време по основу замене, 
до повратка радника са боловања, за 
потребе Лабораторије за генетичку 

и молекуларну дијагностику, Служба 
клиничке генетике

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положен 
стручни испит; најамње 6 месеци радног искуства 
на наведеним пословима. Кандидати су дужни да 
доставе: кратку биографију; фотокопију личне 
карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; 
фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту; фотокопију радне књижице или другог дока-
за о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

Одељење гастроентерохепатологије, 
пробни рад од 6 месеци

Медицинска сестра – техничар
у ургентним службама и реанимацији, 
Амбуланта за тријажу и хитан пријем 

дечје хирургије, пробни рад од 6 месеци

Медицинска сестра – техничар
на интензивоној нези нивоа 3, на 

одређено време по основу замене до 
повратка радника са боловања, Одсек 
неонаталне интезивне неге и терапије

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 
на одређено време по основу замене 
до повратка радника са боловања, 

Одељење гастроентерохепатологије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског 
или општег смера; положен стручни испит; најмање 
6 (шест) месеци радног искуства на пословима 
медицинске сестре-техничара. Кандидати су дуж-
ни да доставе: кратку биографију; фотокопију лич-
не карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; 
фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту; фотокопију радне књижице или другог доказа о 
радном искуству кандидата (уговори о раду, волон-
терски уговори, потврда послодавца и сл.). 

Сервирка
на одређено време до три месеца, за 

потребе Одсека за припремање хране
2 извршиоца

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају 
здравствене услуге, пробни рад  

од 6 месеци

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; 6 месеци рад-
ног искуства на одговарајућим пословима. 

ОСТАЛО: кандидати су дужни да доставе: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; фотоко-
пију радне кwижице или другог доказа о радном 
искуству канидта (уговори о раду, потврда посло-
давца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из 

огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему претходно искуство о раду, 
додатно образовање или способљеност, дужина 
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се прима. Пријаве 
слати у затвореној коверти, на наведену адресу 
Клинике, са назнаком радног места за које се кон-
курише (кандидат који конкурише за више радних 
места, предаје посебно пријаву за свако радно 
место). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗВЕЗДАРА

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-969, факс: 011/3809-650

Доктор медицине
у Служби за анестезиологију са 
реаниматологијом и интезивном 

терапијом

УСЛОВИ: високо образовање; на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; стручни испит; лиценца; просечна оцена 8. 
Као доказ о испуњености услова кандидати су 
обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас 
са кратком биографијом и наведеном адресом и 
контакт телефоном (по могућству и електронска 
адреса), оверену фотокопију диплома о стеченој 
стручној спреми, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотоко-
пију дозволе за рад – лиценце издате од стране 
надлежне коморе (или решења надлежне коморе 
о постојању услова за издавање лиценце), ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења, уговори или 
други акти којима се доказује на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком временс-
ком периоду је стечено радно искуство) у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”, на горе наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс ради пријема у радни однос”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве на оглас неће бити 
узете у разматрање. Учесници у огласу писмено ће 
бити обавештени.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

1) Медицински техничар
за потребе Клинике за 

гастроентерологију и хепатологију, на 
одређено време до повратка запосленог 

са дужег одсуства, пробни рад  
од 3 месеца

2) Струковни медицински техничар
за потребе Центра за васкуларну 
медицину, на одређено време до 

повратка запосленог са дужег одсуства, 
пробни рад од 3 месеца

3) Струковни медицински техничар
за потребе Клинике за инфективне 

болести, на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства, пробни 

рад од 3 месеца

4) Медицински техничар
за потребе Клинике за инфективне 

болести, на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства, пробни 

рад од 3 месеца

5) Медицински техничар
за потребе Клинике за ортопедију и 

трауматологију, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад од 3 месеца

6) Медицински техничар
за потребе Ургентног центра, на 

одређено време до повратка запосленог 
са дужег одсуства, пробни рад  

од 3 месеца

7) Фармацеутски техничар
за потребе Ургентног центра, на 

одређено време до повратка запосленог 
са дужег одсуства, пробни рад  

од 3 месеца

8) Струковни медицински техничар
за потребе Службе за анестезију и 

реаниматологију, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад од 3 месеца

9) Медицински техничар
за потребе Службе за анестезију и 

реаниматологију, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Универзи-
тетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву 
се подносе у оригиналу или овереној копији сле-
дећа документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; сведочанства за сваки 
завршен разред средње школе за радна места 1, 
4, 5, 6, 7 и 9; уверење о положеном стручном 
испиту; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом; дозвола за рад – лиценца 
издата од надлежне коморе или решење о упису 
у именик надлежне коморе. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице). 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 кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Универзитетски 
клинички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на интернет страници 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабра-
ни могу захтевати повраћај конкурсне докумен-
тације. Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, преко 
писарнице Универзитетског 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 ___. (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицински техничар
за потребе Центра за пластичну 
хирургију, 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” 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни 
услови утврђени Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Универзитетском кли-
ничком центру Крагујевац.
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; сведочан-
ства за сваки завршен разред средње школе; уве-
рење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); краткс биографијс са 
адресом, контакт телефоном, e-mail адресом; доз-
вола за рад – лиценца издата од надлежне коморе 
или решење о упису у именик надлежне коморе. 
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 про-
тив кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице). Уколико изабрани кан-
дидат не достави горенаведене документе у року 
наведеном у одлуци о избору кандидата, са њим 
се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Подацима рукује и податке обрађује Универ-
зитетски клинички центар Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на интернет страници 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се под-
носе лично, у затвореној коверти, преко писарни-
це Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на горе наведену адресу. Оба-
везно назначити за које се радно место конкури-
ше: „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

Дипломирани правник за кадровске, 
правне и административне послове

за потребе Службе за правне и 
економско-финансијске послове,  

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС и 113/17, 95/2018) и посеб-
ни услови утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Универзитетском 
клиничком центру Крагујевац. Приликом селек-
ције кандидата узимаће се у обзир следећи кри-

теријуми: радно искуство у здравственој установи 
терцијалног нивоа. Уз пријаву се подносе у ори-
гиналу или овереној копији следећа докумен-
та: доказ о стеченом образовању одговарајућег 
профила на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или диплома о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, e-mail адресом; као доказ кандидати 
треба да доставе потврду о радном искуству изда-
ту од надлежне службе послодавца; уверење о 
радном стажу издатог од Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Прили-
ком 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 канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покрену-
та истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице).Уколико изабрани кандидат 
не достави горенаведене документе у року наве-
деном у одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Подацима рукује и податке обрађује Универ-
зитетски клинички центар Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на интернет страници 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се под-
носе лично, у затвореној коверти, преко писарни-
це Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на горе наведену адресу. Оба-
везно назначити за које се радно место конкури-
ше: „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

Сервирка
за потребе Службе за техничке послове, 
на одређено време до 18 месеци, пробни 

рад од 3 месеца

Помоћни радник на нези болесника
на осталим болничким одељењима, 

за потребе Клинике за општу 
хирургију и Клинике за ортопедију и 

трауматологију, на одређено време до 
18 месеци, пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни 
услови утврђени Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Универзитетском кли-
ничком центру Крагујевац. Правилником селекције 
кандидата узимаће се у обзир следећи критеријум: 
радно искуство на наведеним пословима у здрав-
ственој установи терцијалног нивоа. Уз пријаву се 

подносе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: доказ о завршеном основном обра-
зовању; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт телефо-
ном, е-маил адресом; као доказ кандидати треба 
да доставе потврду о радном искуству издату од 
надлежне службе послодавца; уверење о радном 
стажу издатог од Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО). Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није сту-
пила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске ста-
нице).Уколико изабрани кандидат не достави 
горенаведене документе у року наведеном у одлу-
ци о избору кандидата, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Универзитетски клинички цен-
тар Крагујевац. Оглас објавити на интернет стра-
ници Министарства здравља Републике Србије, 
на интернет страници Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац и у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на интернет страници 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се под-
носе лично, у затвореној коверти, преко писарни-
це Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на горе наведену адресу. Оба-
везно назначити за које се радно место конкури-
ше: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место ___ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21112 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар
у Одељењу за давалаштво крви Службе 

за прикупљање крви, тестирање, 
производњу продуката од крви и 

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

обима посла

Опис послова: врши припрему радног простора, 
прибора и материјала потребног за рад у Заводу 
и на терену, води рачуна о исправности опреме и 
апарата за рад (дневно, недељно, месечно одр-
жавање), а према упутствима произвођача, учест-
вује у вођењу прописане документације, учествује 
у изради периодичних извештаја, учествује у изра-
ди документације ИМС-а, примени исте и предла-
же промене уколико постоји потреба за изменом 
процеса рада, води рачуна о правилном руковању 
медицинским отпадом и заштити и очувању живот-
не средине, врши пријем добровољних давалаца 
(ДДК), регистрацију и унос података у информа-
циони систем у заводу и на терену, помаже ДДК 
у попуњавању упитника у Заводу и на терену, 
врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу 
и на терену, одређује АБО крвногрупну припад-
ност ДДК оријентационом методом на плочици у 
Заводу и на терену, врши венепункцију даваоца 
крви, узима узорке крви за имуносеролошка тести-
рања у Заводу и на терену, брине о ДДК за време 
и непосредно након давања крви у Заводу и на 
терену, учествује у збрињавању нежељених реак-
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ција код ДДК у Заводу и на терену, доставља узор-
ке узете крви од ДДК лабораторији за тестирање 
уз спроводну листу, доставља узете јединице крви 
лабораторији за производњу продуката од крви, уз 
спроводну листу, обавља и друге послове из дело-
круга рада техничара ИВ степена трансфузијског 
смера сходно потребама Завода, за свој рад одго-
вара главном техничару Одељења, главном техни-
чару Службе, шефу Одељења, начелнику Службе, 
главном техничару завода и директору Завода. 

УСЛОВИ: средња стручна спрема, стручни испит, 
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у том 
звању. Потребна документација: пријава на оглас, 
фотокопија дипломе/уверења о завршеној меди-
цинској школи лабораторијског или општег смера, 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопија лиценце, фотокопија извода из матич-
не књиге рођених, фотокопија личне карте, кратка 
биографија (ЦВ), доказ о радном искуству у виду 
уверења/потврде послодавца, фотокопије радне 
књижице и др... Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања јавног огласа у оглас-
ним новинама „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Оглас ће бити објављен и на web 
сајту Министарства здравља Републике Србије и 
web сајту Завода за трансфузију крви Војводине. 
Пријаве се подносе путем поште на адресу: Завод за 
трансфузију крви Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук 
Вељкова 9а, са назнаком „За оглас” или непосредно 
управи Завода за трансфузију крви Војводине сва-
ког радног дана од 8 до 14 часова. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

на одређено време због  
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом, кандидати треба 
да испуњавају и следеће посебне услове: средње 
образовање у трајању од четири године, медицин-
ска школа, медицинска сестра – техничар, стручни 
испит; лиценца и решење о упису у комору; најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном звању. Уз 
пријаву поднети краћу биографију, оверену копију 
дипломе о завршеној одговарајућој школи са про-
сечном оценом током школовања, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену 
копију лиценце и решења о упису у комору, фото-
копију радне књижице уколико кандидат има радни 
стаж или потврду послодавца (други доказ о рад-
ном искуству), оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге венчаних уколико 
је кандидат променио презиме, оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству, копију/очитану 
личну карту. Напомена: лекарско уверење којим се 
доказује здравствена способност без ограничења 
за рад на радном месту за које је расписан оглас, 
дужан је да достави кандидат који буде изабран пре 
пријема у радни однос. Комисија ће разматрати све 
доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кан-
дидатима који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос обавиће се разговор, ради прибављања 
додатних релевантних података за доношење одлу-
ке о изборукандидата.Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Одељење за кадровске 
и административне послове ОБ Петровац на Мла-
ви. Рок за пријављивање: 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији НСЗ „Послови“. Пријаве слати у 
затвореним ковертама на горе наведену адресу или 
доставити лично у Правну службу ОБ Петровац на 
Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна доку-
ментација неће бити узета у разматрање при избору 
кандидата. Опис послова: предвиђен систематиза-
цијом послова установе, за послове са завршеном 
средњом медицинском школом, медицинска сестра 
– техничар у амбуланти.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

14210 Уб, Добросава Симића 1
тел. 014/411-644

Оглас објављен 30.03.2022. године у публикацији 
„Послови” поништава се у целости. 

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
АПАТИН

Директор
на мандатни период  

од 4 године

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пред-
виђених законом мора испуњавати и следеће 
услове: да је стекао високо образовање на сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 
10.09.2005. године, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године и одговарајући академски, односно струч-
ни назив утврђен у области правних, економских, 
психолошких, педагошких, андрагошких и соци-
олошких наука, односно стручни назив дипломи-
рани социјални радник; да је држављанин Репу-
блике Србије; да има 5 година радног искуства у 
струци; да поседује организаторске способности; 
да није осуђиван или под истрагом за кривична 
дела која га чине неподобним за вршење функ-
ције; да уз пријаву на конкурс достави и доказе о 
испуњености горе наведених услова приложи Про-
грам рада за мандатни период. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова достављају у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” НСЗ.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„ШУМАДИЈА” ЗА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА, РАЧА И ЛАПОВО
34227 Баточина, Гаврила Принципа 7

тел. 034/2842-309

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице 
које је: држављанин Републике Србије, стекло 
високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, андрагошких и социо-
лошких наука, односно стручни назив ВСС струке: 
социјални радник, правник, педагог, психолог, 
специјални педагог, дефектолог, андрагог, еконо-
миста, социолог, политиколог и да има најмање 
пет година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: кандидати, достављају: пријаву, 
својеручно потписану, са биографијом и наво-
дима о досадашњем радном искуству; оригинале 
или оверене фотокопије уверења о држављан-
ству, извода из матичне књиге рођених, доказа 
о одговарајућој стручној спреми, доказ о радном 
искуству; уверење да нису осуђивани; уверење 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, односно да није поднет захтев за спровођење 
истаге или одређених радњи, да није подигнута 
оптужница или оптужни предлог за кривична 
дела за које се гоњење предузима по службеној 
дужности. Кандидат, уз прописану документацију 
подноси и Програм рада за мандатни период на 
који се врши избор. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 15 дана и почиње тећи наредног 

дана од дана оглашавања јавног конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на адресу: Цен-
тар за социјални рад „Шумадија” Баточина у 
Баточини, Гаврила Принципа број 7, са назнаком 
„За јавни конкурс за именовање директора”. Све 
додатне информације се могу добити на телефон 
034/2842-309.

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА
„ДЕЧЈЕ СРЦЕ”

11000 Београд, Цара Николаја II 61а
тел. 064/8135-636

Лични пратилац детета
привремено повремени послови

30 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме. 
Заинтересовани кандидати да пошаљу ЦВ на 
e-mail: irena.m@decjesrce.rs или да се јаве на 
наведени број телефона. Рок за пријављивање 30 
дана.

ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ 
И ОМЛАДИНЕ

11000 Београд, Булевар Ослобођења 219

Главни кувар
УСЛОВИ: IV степен стручне спеме; радно искуство 
6 месеци. Заинтересовани кандидати пријаву могу 
послати на e-mail: administracija@zvdob.rs; кон-
такт телефон 011/2492-301 и 064/8677-540. Рок за 
пријаву на конкурс је 25.04.2022. године.

Индустрија и грађевинарство

„ТЕНЕН” ДОО
21233 Ченеј 
Салаш 101 б

Оператер у производњи
фабрика концентроване хране  

за домаће животиње

Јављање кандидата на контакт телефон 062/770-
371. Пријаве кандидата на e-mail: ivana.ljubljanac@
tenen.rs

„ЛАРГО” ДОО
Попова Вода бб.

Бела Земља
тел. 060/560-2010
e-mail: hr@largo.rs

Машински инжењер
на одређено време

3 извршиоца

Опис посла: врши 3D моделирање, врши кон-
струкције алата, израђује пројектни задатак и 
конструкциону документацију, прати и примењује 
происе и техничке стансарде, припрема и предла-
же технологију за производњу алата, учествује у 
реализацији и верификацији фаза развоја новог 
производа, системско испитивање и унапређење 
производа, развој нових производа, прати кре-
тања на пољу нових материјала за израду алата и 
могућности њиховог коришћења.

УСЛОВИ: VI-VII ССС, знање енглеског језика, 
знање рада на рачунару у 3D програмима.

Менаџер система квалитета
на одређено време

Опис посла: развијање и одржавање система ква-
литета, учествује у доношењу циљева предузећа 
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у вези са задацима Управљања квалитетом, над-
зор квалитета над свим процесима у предузећу, 
израђује документацију за управљање квалите-
том, прописује поступке контроле квалитета у 
складу са конструкционом и технолошком доку-
ментацијом и стандардима, врши надзор улазне, 
процесне и завршне контроле материјала, услуга и 
производа, решава неусаглашености у предузећу 
са Контролом квалитета, указује на уочена одсту-
пања и предлаже мере за побољшање квалите-
та, иницира корективне и превентивне мере, ради 
анализе и извештаје о квалитету, прати и при-
мењује прописе и стандарде везане за квалитет 
производа, учествује у систему квалитета у про-
цесу надзорног аудита од стране сертификационог 
тела и купаца, планира и организује обуке за QМС, 
води и архивира записе о њимам врши надзор над 
обукама, проверу ефеката обуке и оцену обуке, 
планира и реализује интерне провере, планира и 
организује састанке Одбора за квалитет у сарадњи 
са директором, контролише/ координира рад тех-
нолога и контролора, оцењује мишљења запосле-
них у предузећу, врши надзор над поштовањем 
успостављених обележја у фирми, у сарадњи са 
руководиоцима целина израђује упутства везана 
за квалитет производа, по потреби пословања 
израђује нове процедуре.

УСЛОВИ: минимум VI ССС, инжењер квалите-
та, економиста, инжењер организационих наука, 
познавање рада на рачунару, знање енглеског 
језика.

Радник у производњи
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: I-III ССС без обзира на образовни про-
фил, пожељно радно искуство у производњи.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на котакт телефон: 
060/5602-010. Оглас је отворен до попуне радног 
места.

„АТМ” ДОО СЕВОЈНО
31205 Севојно 

Миливоја Марића бб.
тел. 031/714-240

Машински инжењер
место рада у Пожеги

УСЛОВИ: VII/1 ССС, дипломирани машински 
инжењер, знање рада на рачунару, машински 
програми, првенствено CATIA, енглески језик, 
средњи ниво, комуникативан и спреман за тимски 
рад. Слање биографија на имејл: i.medjedovic@
atm.co.rs

Помоћни радник у магацину
место рада у Пожеги

2 извршиоца

УСЛОВИ: III-IV ССС, без обзира на образовни про-
фил, рад на рачунару пожељно није обавезно; 
радно искуство на пословима везаним за магацин, 
пожељно магационер или помоћни радник у мага-
цину. Кандидати могу и лично да дођу на разго-
вор, сваким радним даном од 8-15 часова.

Реглер роботике и опреме
место рада у Пожеги

УСЛОВИ: минимум IV ССС, техничка или виша тех-
ничка школа, знање рада на рачунару, комуника-
тиван и спреман за тимски рад. Кандидат може и 
лично да дође на разговор сваким радним даном 
од 8-15 часова. 

ОСТАЛО: контакт телефон: 031/714-240, контакт осо-
ба: Иван Међедовић, e-mail: i.medjedovic@atm.co.rs

Култура и информисање

ФОНДАЦИЈА „БРАЋА КАРИЋ”
11000 Београд, Генерала Штурма 1

тел. 063/310-606

ПР менаџер
на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема; најмање 5 годи-
на радног искуства на наведеној позициј; позна-
вање енглеског језика – напредни ниво.

Кустос музеја
на одређено време

УСЛОВИ: филозофски факултет – дипломиран 
историчар уметности; најмање 5 година радног 
искуства.

Видео архивар
на одређено време

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; нај-
мање 5 година радног искуства.

ОСТАЛО: да кандидат није кривично гоњен и да 
се против њега не води кривични поступак. Прија-
ве слати електронским путем на e-mail office@
karicfoundation.com, или нам се јавите на контакт 
телефон 063/310-606 сваког радног дана од 10-14 
часова. Само кандидати који уђу у ужи избор ће 
бити контактирани.

ДОМ КУЛТУРЕ 
„МИХАЈЛО ПУПИН”

Идвор

Технички секретар
УСЛОВИ: кандидати треба да осим општих услова 
прописаних одредбама Закона о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење) испуњавају и следеће посебне услове: 
да имају средње образовање; да поседују знање 
рада на рачунару. Уз пријаву на конкурс кандидат 
подноси: радну и личну биографију са адресом и 
контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе 
о завршеном средњем образовању; доказ да није 
правоснажно осуђиван на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци) – ори-
гинал или оверена копија; извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци) – оригинал или 
оверена копија. Пријава са доказима о испуње-
ности услова подноси се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, са назнаком да се ради о 
пријави на конкурс, путем поште на адресу: Дом 
културе „Михајло Пупин”, 26207 Идвор, Иве Лоле 
Рибара 49, у затвореним ковертама. Неблаговре-
мене, неразумљиве и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази неће бити разматране. 
Контакт телефон: 062/256-341.

МУЗЕЈ РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ 
БОР

19210 Бор, Моше Пијаде 19
тел. 030/424-963

Музејски педагог
Опис послова: организује, координира и одго-
воран је за обављање најсложенијих стручних 
послова у оквиру образовне делатности музеја и 
образовних програма; израђује план и програм 
рада, даје смернице за рад запосленима којима 
је надређен и контролише њихов рад; самостал-
но решава проблеме у вези са образовном делат-
ношћу музеја за које не постоје смернице и упут-
ства; планира, унапређује, координира, организује 

и спроводи образовну делатност музеја за одрасле 
и децу; планира, координира или реализује едука-
тивне акције и пројекте намењене јавности (ради-
онице, предавања, обиласке, играонице, мултиме-
дијалне презентације и др.); успоставља сарадњу 
музеја са васпитно – образовним, културним и 
научним установама, удружењима и организација-
ма у земљи и иностранству, као и са појединцима; 
учествује у изради публикација намењених пуб-
лици; планира и реализује едукативне програме у 
сарадњи са кустосима збирки (за одрасле, децу); 
учествује у свим пројектима намењеним публи-
ци; планира набавке потребног материјама за 
реализацију програма; прати посете и интересо-
вања публике анкетама и упитницима; организује 
посебне програме током излагања повремених 
изложби из фонда музеја и гостујућих изложби; 
координира рад привремено ангажованих сарад-
ника (волонтера) на програмима и пројектима 
музеја; сарађује са медијима, научно-образовним, 
културним и школским редакцијама.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: стече-
но високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука у складу са одго-
варајућим Правилником о врсти образовања: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске, 
мастер струковне, специјалистичке академске) по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 7. октобра 2017. године; 2) на студијама дру-
гог степена (мастер академске, мастер струковне, 
специјалистичке академске, специјалистичке 
струковне) по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године до 
7. октобра 2017. године; 3) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; Изузетно: на студијима 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године и радно искуство на тим 
пословима стечено до дана ступања на снагу ове 
уредбе. Додатна знања / испити / радно искуство: 
положен стручни испит у складу са Правилником 
о стицању виших стручних звања у музејима Репу-
блике Србије; знање страног језика; знање рада 
на рачунару; најмање једна година радног иску-
ства. Општи услови за запослење: да је кандидат 
држављанин Републике Србије, да има прописано 
образовање за рад на оглашеном радном месту, да 
није правноснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци, да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос збогтеже 
повреде дужности из радног односа.

ОСТАЛО: пријава на конкурс садржи: назив рад-
ног места за које кандидат подноси пријаву, име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, адре-
су становања, контакт телефон, интернет адресу, 
податке о образовању, податке о дужини радног 
стажа, податке о стручном усавршавању и податке 
о посебним областима знања. Пријава на конкурс 
мора бити својеручно потписана. Докази који се 
прилажу уз пријаву на јавни конкурс: диплома или 
уверење којим се потврђује стручна спрема; доказ 
о радном искуству; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); потврде / уверења да кандидат није пра-
воснажно осуђивано на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци; Учесници конкурса који су 
били у радном односу потребно је да доставе ори-
гинал или оверену фотокопију потврде / уверења 
да им раније није престао радни однос збогтеже 
повреде дужности из радних односа. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена код јавног бележника. Рок за подношење 
пријава је 10 календарских дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања јавног кон-
курса у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. Пријаве се подносе на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на 
конкурс”, или предати лично у пријемној канце-
ларији Музеја, сваког радног дана од 08-14 часо-
ва. Контакт телефон 030/424-963 (радним данима 
од 10-12 часова). Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве, као и прија-
ве кандидата који не испуњавају услове јавног 
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конкурса, односно нису доставили све потреб-
не доказе, биће одбачене. Са кандидатима чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашено рад-
но место, разговор ће обавити директор Музеја 
рударства и металургије „Бор”, а кандидати ће о 
датуму и времену бити обавештени телефонским 
путем на контакт бројеве телефона које су навели 
у својим пријавама или путем мејла на имејл адре-
се које су навели у пријави. Кандидати ће о резул-
татима конкурса бити обавештени у року од 15 
календарских дана од дана истека рока за подно-
шење пријаве на конкурс, на адресу коју су навели 
у пријави. Докази приложени уз пријаву на јавни 
конкурс кандидатима ће бити враћени уз донету 
Одлуку послодавца о избору кандидата. Конкурс 
се објављује и на огласној табли и интернет пре-
зентацији Музеја рударства и металургије „Бор” 
www.muzejrudarstvaimetalurgije.rs, Музеја рудар-
ства и металургије „Бор” и периодичном издању 
НСЗ „Послови“. 

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.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу 
научну област Водопровреда и 

хидроинформатика
УСЛОВИ: Општи услови: 8. ниво НОКС-а, докто-
рат из уже научне области за коју се кандидат 
бира. Остали услови: кандидати, поред општих 
услова, треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању, Стату-
та Универзитета у Београду и Статута Грађевин-
ског факултета Универзитета у Београду, као и 
других општих аката Универзитета и Факултета. 

Уз пријаву доставити биографију са подацима о 
досадашњем раду, списак научних радова и ове-
рен препис диплома. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања кoнкурса. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се узети 
у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Чистачица
на одређено време од 3 месеца уз 

могућност продужења до две године

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа. Уз пријаву са биографским пода-
цима кандидати треба да приложе: фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије – оригинале на 
увид. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Избор кандидата извршиће се 
у року од 15 дана по истеку рока за подношење 
пријава. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва конкурса доставити на адресу: САОБРАЋАЈНИ 
ФАКУЛТЕТ, Служби за опште послове – пријава на 
конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Ванредни професор за ужу научну 
област Управљање и симулација

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 73/18, 27/18 
– др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – 
аутентично тумачење, 67/21 – др. закон), Ста-
тутом Универзитета и Статутом Факултета. Рок 
за пријављивање кандидата на конкурс је 15 
дана. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва конкурса (биографија, дипломе, списак радо-
ва и радове) доставити на адресу: САОБРАЋАЈНИ 
ФАКУЛТЕТ, Београд, Војводе Степе 305.

ВОЈНА АКАДЕМИЈА

Објављује оглас о попуни формацијских места на 
која се јавним конкурсом може извршити пријем 
лица из грађанства у Војној академији Универзи-
тета одбране Министарства одбране на службу у 
својству војних службеника и војних намештеника 
на неодређено време, по следећем: 

1) Референт за одржавање 
непокретности

место службовања Београд

УСЛОВИ: а) кандидат мора бити пунолетни 
држављанин Републике Србије; б) да се против 
њега не води кривични поступак због кривич-
ног дела за које се гони по службеној дужности, 
односно кандидат није осуђиван за таква дела каз-
ном затвора у трајању од најмање 6 месеци; в) 
мора имати завршене основне академске студије 
у трајању од четири године из електротехничког 
инжењерства, област енергетика (ОАС 240 ЕСПБ); 
г) мора бити здравствено способан за дужности у 
Министарству одбране и Војсци Србије; д) да му 
раније није престао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног односа.

2) Возач аутобуса
место службовања Београд

УСЛОВИ: а) кандидат мора бити пунолетни 
држављанин Републике Србије; б) да се против 
њега не води кривични поступак због кривич-
ног дела за које се гони по службеној дужности, 
односно кандидат није осуђиван за таква дела 
казном затвора у трајању од најмање 6 месеци; 

в) мора имати завршену средњу школу у трајању 
од три године и положен испит за возача мотор-
ног возила Д категорије; г) мора бити здравствено 
способан за дужности у Министарству одбране и 
Војсци Србије; д) да му раније није престао радни 
однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати, све детаљне 
информације о јавном конкурсу, неопходној доку-
ментацији и начину конкурисања могу пронаћи 
на сајту Министарства одбране и Војске Србије 
www.mod.gov.rs, као и у априлском броју магазина 
„Одбрана“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„1300 КАПЛАРА”

11050 Београд, Панчина 1
e-mail: natasakaplari@sbb.rs

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 
– др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21); да има одго-
варајуће образовања у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена чла-
ном 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик. Услов да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима доказује се лекарским уверењем 
које изабрани кандидат доставља накнадно, пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: кандидати су у обавези да доставе: 
попуњени пријавни формулар (налази се на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; извод из казнене 
евиденције при надлежној ПУ МУП-а или оверену 
фотокопију (не старији од 6 месеци); уверење о 
држављанству РС или оверену фотокопију (не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
са холограмом или оверену фотокопију; доказ о 
знању језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на језику на ком се остварује 
образовно-васпитни рад). Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. У току трајања поступка 
одлучивања о избору кандидата, конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата, који се у року од 
8 дана од дана истека рока за подношење пријава 
упућују на претходну проверу психофизичких спо-
собности за рад са ученицима коју врши Национал-
на служба за запошљавање, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Решење о избору 
кандидата доноси директор школе у року од осам 
дана од дана достављања образложене листе свих 
кандидата који испуњавају услове и обављеног 
разговора са кандидатима од стране конкурсне 
комисије. Пријаве на конкурс подносе се лично или 
поштом на горе наведену адресу. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе преко телефона 011/2411-519.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ 

МЕДИЦИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 18

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Патологија

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Епизоотиологија, заразне болести 
животиња и болести пчела и 

свилопреља

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Болести папкара

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Фармакологија и токсикологија, на 
одређено време од 5 година

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Сточарство са генетиком
на одређено време од 5 година

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Болести папкара
на одређено време од 5 година

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Патологија
на одређено време од 5 година

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Клиничка дијагностика, патологија  
и терапија животиња

на одређено време од 5 година

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Исхрана и ботаника
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Клиничка 

дијагностика, патологија и терапија 
животиња

на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Патологија

на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Гинекологија са 

андрологијом
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет 
ветеринарске медицине, научни степен доктора 
наука из научне области за коју се бира. Канди-
дати поред општих услова треба да испуњавају и 
услове предвиђене члановима 74 и 75 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 
и 27/18 – др. закон и 73/18, 67/2019 и и 6/20 – др. 
закон, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 
и 67/2021 – др. закон), за избор у одговарајуће 
звање, као и услове предвиђене Статутом Уни-
верзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду” бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020 и 
214/2020, 230/21 и 232/22), чланом 131 Статута 
Факултета ветеринарске медицине Универзитета 

у Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр. 
192/16, 195/16, 199/17, 203/18 и 223/21), Правил-
ником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Факултету ветеринарске меди-
цине Универзитетау Београду бр. 01-1107/2 од 
26.12.2018. године, као и другим општим акатима 
Универзитета и Факултета.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Клиничка 

дијагностика, патологија и терапија 
животиња

на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Ветеринарска 

хирургија
на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Исхрана и ботаника

на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистента за 
научну област Ветеринарске науке, 

ужу научну област Биологија
на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Микробиологија са 

имунологијом
на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Епизоотиологија, 

заразне болести животиња и болести 
пчела и свилопреља

на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Хистологија и 

ембриологија
на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Паразитологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет 
ветеринарске медицине, студент докторских ака-
демских студија из ветеринарске медицине који 
је сваки од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање 8 и који показује 
смисао за наставни рад. Овај као и остали усло-
ви утврђени су чланом 136 Статута Универзитета 
у Београду – Факултета ветеринарске медицине.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Радиобиологија  

са радијационом хигијеном
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, физички 
факултет, факултет за физичку хемију, хемијски 
факултет, технолошки факултет или електротех-
нички факултет, студент докторских академских 
студија који је сваки од претходних степена сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 8 и 
који показује смисао за наставни рад. Овај као и 
остали услови утврђени су чланом 136 Статута 
Универзитета у Београду – Факултета ветеринар-
ске медицине.

ОСТАЛО: пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова (обавезна, својеручно пот-
писана, пријава кандидата, биографија, оверен 
препис диплома и додатака диплома/уверења о 
уписаним докторским студијама, очитана/копија 
личне карте кандидата, списак научних и струч-
них радова, објављене радове и друге доказе у 
складу са напред наведеним актима) доставити на 

наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву са дока-
зима кандидат доставља и својеручно потписану 
изјаву о изворности.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„HAPPY KIDS”

Палилула
11060 Београд, Коперникова 10

e-mail: hr@happykidsvrtic.rs

Васпитач
10 извршилаца

УСЛОВИ: завршен VI, VI/2 или VII степен стручне 
спреме, радно искуство небитно; познавање рада 
на рачунару, енглески језик почетни или средњи 
ниво. Предвиђено је психолошко теститање кан-
дидата и пробни рад од пет радних дана. Обез-
беђен превоз и исхрана. Рок за пријаву на конкурс 
је 25.04.2022. године, пријаве кандидата путем 
телефона 060/044-04-89.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„АДРИЈАНА”

11050 Београд, Војводе Богдана 11
тел. 011/3807-958, 063/8076-763

1. Васпитач
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају посеб-
не услове из чл. 139, 140 и 141 Закона о осно-
вама образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон и 6/2020) као и члана 39 Закона о 
предшколском васпитању и обрауовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 18/2010, 101, 2017, 113/2017 – 
др. закон, 95/2018 – др. закон и 10/2018), и то: 
да имају одговарајуће образовање: одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијима првог степена (основне 
струковне студије, основне акадамсеке студије или 
специјалистичке студије) или на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке акадамске студије или мастер струковне 
студије), одн. на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, васпитач, у складу са Законом; да 
имају психичку, физичку и здраствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

2. Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: кандидати треба да испине посебне 
услове из члана 139, 140 и 141 Закона о основа-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”. бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018. др. 
закон и 6/2020) као и члана 39 Закона о предш-
колском васпитању и обрауовању („Сл. глас-
ник РС”, бр. 18/2010, 101, 2017, 113/2017 – др. 
закон, 95/2018 – др. закон и 10/2018), и то: а) 
са децом узраста од шест месеци до две године: 
средње образовање, медицинска сестра – васпи-
тач; б) са децом од узраста од две до три годи-
не: средње образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или специјалистич-
ке струковне студије), на којима је оспособљен 
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за рад са децом јасленог узраста – васпитач; да 
имају психичку, физичку и здраствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

3. Медицинска сестра на превентиви
УСЛОВИ: кандидати треба да испине посебне усло-
ве из чл. 139, 140 и 141 Закона о основама образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”. бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон 
и 6/2020) као и члана 39 Закона о предшколском 
васпитању и обрауовању („Сл. глсник РС”, бр. 
18/2010, 101, 2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 
– др. закон и 10/2018), и то: средње образовање 
– медицинска сестра педијатријског или општег 
смера, а са децом од узраста од две до три годи-
не – средње образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или специјалистич-
ке струковне студије), на којима је оспособљен 
за рад са децом јасленог узраста – васпитач; да 
имају психичку, физичку и здраствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који ће добити у просторијама ПУ „Адријана”, 
и уз формулар треба да доставе следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак и да 
није покренута истрага (не старије од 6 месеци); 
уверење надлежног МУП-а да се лице не нала-
зи на кривичној евиденцији за кривична дела из 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 
кратку биографију; доказ о психичкој, физичкој и 
здраственој способности з рад са децом – лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здраственој 
способности за рад са децом издато од надлеж-
не здраствене установе. Конкурс је отворен до 
попуњавања радног места. Пријаву са пратећом 
документацијом, доставити лично или слати на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на 
конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”

Вишњица
11060 Београд, Маршала Тита 101 

тел. 011/2757-789

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

вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи и то 
одговарајуће високо образовање: 1) стечено на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије): (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из тачке 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Кандидат треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања и то 
да: има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат поред 
кратких биографских података треба да достави: 
попуњен и одштампан пријавни формулар са сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу са 
холограмом; оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању (не ста-
рија од 6 месеци) – лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене 
основне акадамске студије биологије; доказ о нео-
суђиваности прибавља сам кандидат и саставни је 
део пријаве на конкурс. Доказ о знању српског 
језика, на коме се остварује образовно-васпитни 
рад доставља само онај кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском јези-
ку. Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве слати на горе наведену адре-
су, са назнаком „За конкурс” у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у огласним новинама 
„Послови”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, тел. 011/2757-789.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

11000 Београд, Ђушина 7

Доцент за ужу научну област 
Динамичка геологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
научне области којој припада ужа научна област. 
Остали услови утврђени одредбама члана 74 
став 6 Закона о високом образовању др. закон, 
и одредбама члана 1, 6 и 24 Правилника о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београду у 
складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. 

ОСТАЛО: пријаве са прилозима (биографија, спи-
сак стручних радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству), доставити на адре-
су: Рударско-геолошки факултет, Ђушина број 7, 
11000 Београд, соба 107 у року од 15 дана од дана 
објавиљивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДЕ КОНЧАР”

11080 Земун, Златиборска 44

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 7/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021): 1. да има 
одговарајуће високо образовање за наставника, 
васпитача и стручног сарадника стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из става 1 тачка 1) подтачка 2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ни један кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, дужност директора основне школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника те врсте 
школе, односно лице са стеченим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или са вишим образовањем, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање 10 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. 2. Да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад; 6. да има дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника; 7. да има обуку и 
положен испит за директора установе; 8. да има 
најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Комисија за избор директо-
ра цениће и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), као и доказ о резултатима стручно 
педгошког надзора и оцену спољашњег вредно-
вања, ако је кандидат претходно обављао дужност 
директора школе.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у оба-
вези да приложи: оверен препис / оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оверен препис / оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту; потврду о најмање 8 година 
рада у области образовања (не старију од 6 месе-
ци); уверење да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за неведена кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених; доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), а уколико је кандидат 
претходно обављао функцију директора школе 
и доказ о резултату стручно педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања; пријаву 
на конкурс, са радном биографијом и прегледом 
кретања у служби и стручним усавршавањем, 
и планом и програмом рада директора школе. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси кандидат пре закључења уговора о раду. 
Доказ о знању српског језика, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику. Кандидат изабран за директора школе 
који нема положен испит за директора дужан је 
да га положи у року од 2 године од дана ступања 
на дужност, у складу са условима прописаним 
законом. Пријаве на конкурс за избор директора, 
заједно са потребном документацијом, достављају 
се на адресу школе, у затвореној коверти са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе” лично 
или путем поште. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе, радним 
даном од 9.00 до 14.00 часова преко телефона 
011/2611-125. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНКО МАРИЋ”

11277 Угриновци, Учитеља Цвеје 5

Наставник предметне наставе – 
математике

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих усло-
ва предвиђених чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење) треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чланом 139 став 
1 тачке 1)-5) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон 10/2019, 6/2020 и 129/2021), 
а то су: 1. одговарајуће образовање и то: А) да 
има одговарајуће високо образовање стечено: 
а) на студијама другог степена (мастер академ-
ске, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују 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 
као и да има одговарајући степен и врсту обра-
зовања прописану Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 
и 2/2022) за рад на радном месту на које конку-
рише, Б) у складу са чланом 142 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања кан-

дидати који конкуришу на наведена радна места 
обавезни су да имају образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има образовање из става 1 члана 142 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, а кандидат који нема образовање из члана 
142 став 1 обавезан је да га стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 
2. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. 
знање српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део 
пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријав-
ни формулар који се може преузети на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/ форму-
лар за пријем у радни однос у установама обра-
зовања и васпитања) и радном биографијом (ЦВ) 
доставити: оверен препис / оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
оригинал / оверену фотокопију уверења надлеж-
не службе Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од 6 месеци); оригинал / 
оверену фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); оригинал / оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика (јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад) 
доставља само кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику. Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (не старије од 
6 месеци) доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос, врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма, сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разговор 
са кандидатима и доноси решење о избору канди-
дата. Пријаве на конкурс са контакт подацима и 
доказима о испуњености услова за пријем у радни 
однос достављају се у затвореној коверти, лично 
или путем поште на адресу: ОШ „Станко Марић”, 
11277 Угриновци, Учитеља Цвеје 5, са назнаком 
„За конкурс за радно место наставника предмет-
не наставе – математике”. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање као 
ни фотокопије докумената које нису оверена од 
стране надлежног органа. Сви кандидати ће бити 
писменим путем обавештени о избору кандидата 
у складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидати који не буду иза-
брани документацију приложену уз пријаву могу 
преузети лично у секретаријату школе одмах по 

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

ОШ „НХ ДУШАН ДУГАЛИЋ”
11000 Београд, Ђердапска 19

тел. 011/2836-769

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће 
високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 672020 
и 129/2021 – даље Закон) за наставника те врсте 
школе и подручја рада, педагога или психолога, 
односно да је стекао одговарајуће високо образо-
вање, и то: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да поседује 
дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпитача 
и стручног сарадника; да има обуку и положен 
испит за директора установе (изабрани директор 
који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да има држављанство Републике Србије; 
да има знање српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Комисија за избор 
директора цениће и доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника), ако га поседује, као и доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања, ако је канди-
дат претходно обављао дужност директора уста-
нове. Уколико се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе-
наведених услова, има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо 
образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије) или на студијама 
у трајању од три године, или више образовање, 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обу-
ку и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада на пословима васпитања 
и образовања у установи, после стеченог одгова-
рајућег образовања.



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 981 | 06.04.2022.24

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: доказ о држављанству, уверење о 
држављанству или оверену фотокопију не ста-
рије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них или оверену фотокопију; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); оверену фотоко-
пију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту за наставника, педаго-
га или психолога; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења надлежног органа МУП-а Републике 
Србије да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за примање 
или давање мита, за кривична дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја, против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, не старије 
од 6 месеци; уверење или оверену фотокопију 
уверења привредног суда да кандидат није осуђи-
ван за привредни преступ, не старије од 6 месе-
ци; оригинал или оверену фотокопију извештаја 
просветног саветника о резултату стручно-педа-
гошког надзора о раду кандидата, ако га поседује; 
потврду о радном стажу у области образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, не старију од 6 месеци; доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који су 
претходно обављали дужност директора устано-
ве) – оверену фотокопију; оверену фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је кандидат 
поседује); преглед кретања у служби са биографс-
ким подацима са предлогом плана рада директора 
школе; доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурс ће спровести комисија за избор 
директора коју образује Школски одбор. О резул-
татима конкурса кандидат ће бити обавештен 
након пријема решења о именовању директора 
школе од стране Министра просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Пријаве на конкурс за избор 
директора са потребним доказима о испуњењу 
подносе се лично или препорученом пошиљком 
на наведену адресу школе, уз напомену „Конкурс 
за избор директора школе”, у року од 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Сва потребна оба-
вештења о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на број телефона: 011/2836-769.

ППУ „ЧАРОБНИ СВЕТ”
11000 Београд, Ребеке Вест 66 Б
тел. 065/9850-814, 060/7561-836

Васпитач у вртићу
(ВШС стручна – струковна)

2 извршиоца

Медицинска сестра – васпитач
(ССС)

2 извршиоца

Спремачица, хигијеничарка
(основна школа)

УСЛОВИ: радно искуство небитно; за радна мес-
та под бројем 1 и 2 лиценца није неопходна. 
Потребно је да је лице одговорно, комуникатив-
но, посвећено. Рад у сменама, обезбеђен превоз 
и исхрана. Рок пријаве 30 дана, контакт по дого-
вору, слање пријаве имејлом. Контакт телефони; 
065/985-0814, 060/7561-836.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„КУЋА МАШТЕ”
11070 Нови Београд

Генерала Михајла Недељковића 153б

Васпитач
у предшколској установи

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), на студија-
ма првог степена (основне академске, струковне, 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од 3 године или више образовање, обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Обавеза полагања испита за лиценцу. 
Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву 
на конкурс који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар 
кандидат доставља оверену фотокопију дипломе, 
односно дипломе и додатка уз диплому о одгова-
рајућој стручној спреми или уверења о стеченој 
стручној спреми и уверење о положеним испитима 
(не старије од 6 месеци), уверење о положеном 
стручном испиту или уверење о положеном испиту 
за лиценцу (ако је кандидат исти полагао), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену фотокопију уверења поли-
цијске управе (не старије од 6 месеци) да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, ако кандидат није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику доставља 
уверење да је положио испит из српског језика са 
методиком по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве 
на конкурс. Пријаве са документацијом доставити 
на e-mail: kuca.maste@yahoo.com.

ОШ „НОВИ БЕОГРАД”
11070 Нови Београд
Народних хероја 12

Медицинска сестра 
у посебним условима

УСЛОВИ: Средње образовање здравствене струке 
у трајању од 4 године у складу са Правилником о 

степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју. Поред општих 
услова за пријем у радни однос утврђених у чл. 
24 ст. 1 Закона о раду кандидат треба да испуни 
услове у складу са чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да има одгова-
рајуће образовање, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање и давање мита, за кри-
вична дела из групе дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова су саставни део 
пријаве на конкурс, а доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе попуњен и одштампан пријав-
ни формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја), оверену фотокопију дипломе о 
завршеном образовању (не старија од 6 месеци), 
оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 месеци), ориги-
нал или оверену копију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оригинал или овере-
ну копију доказа да кандидат није осуђиван за 
напред наведена кривична дела – извод из каз-
нене евиденције прибавља кандидат у Минис-
тартсву унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе (не старији од 6 месеци). Доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад – српски језик, у обавези су 
да доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика. 
Лекарско уверење којим се потврђује да канди-
дат има психичку, физичку издравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Пре доношења 
решења о избору, кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази који испуњавају услове, 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће канди-
дати бити обавештени на контакт телефоне које 
су навели у пријавама. Пријавни формулар са 
документацијом доставити лично у секретаријат 
школе или путем препоручене пошиљке на наве-
дену адресу. Документа се по окончању конкур-
са не враћају кандидатима. Оверена фотокопија 
јесте фотокопија оригиналног документа која се 
оверава код јавног бележника. Изузетно, у гра-
довима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повереним 
пословима. Лице које достави неоверене копије 
сматраће се да је доставило непотпуну доку-
ментацију. Благовременом пријавом сматраће 
се она пријава која је предата у року утврђеним 
конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се она 
пријава која у прилогу садржи документа којима 
кандидат доказује да испуњава услове означе-
не у конкурсу. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде подата-
ка у конкурсном поступку у складу са Законом о 
заштити података о личности.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН”

11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а

тел. 011/2144-740

Наставник предметне наставе – 
рачунарства и информатике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана  
до његовог повратка

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) да имају одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији, за наставника који изводе образов-
но-васпитни рад и да имају образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студирања 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова или доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије или доказ да 
је кандидат положио стручни испит за лиценцу, 
2) да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, 3) да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) да имају држављанство Републике 
Србије, 5) да знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености усло-
ва који су предвиђени чл. 139 ст. 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања из тачке 1, 
3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ 
из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријаву канди-
дат подноси оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном одговарајућем образовању, уверење (ори-
гинал или оверену фотокопију) да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање – издато од МУП-а (не старије од 6 месеци 
од дана достављања пријаве на конкурс), уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија), ЦВ. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Решење о избору кандидата донеће конкур-
сна комисија у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве са потребном 
документацијом подносе се непосредно или путем 
препоручене поште на наведену адресу са назна-
ком „Конкурс за пријем у радни однос за (навести 
радно место)”.

ППУ „ЛАВИЋ”
Врчин, 1. маја 11
тел. 064/3000-309

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, радно искуство пожељно.

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно иску-
ство пожељно.

Сарадник на пословима неге и 
превентивно здравствене заштите

УЛСОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

Доцент за уметничку област 
Драматургија, наставни предмет 
Позоришна и радио драматургија

на одређено време

УСЛОВИ: Доктор уметности, магистар уметности, 
мастер драмски и аудиовизуелни уметник из 
области Драматургије ФДУ или дипломирани дра-
матург ФДУ.

Доцент за уметничку област 
Дигиталне уметности, наставни 

предмет Превизуелизација
на одређено време

УСЛОВИ: Доктор уметности, магистар уметности, 
мастер ликовни уметник или дипломирани умет-
ник нових ликовних медија, минимум 8 година 
радног искуства у индустрији видео игара, да је 
кандидат учествовао у реализацији најмање једне 
ААА видео игре, да је одржао најмање једно пре-
давање из области видео игара на међународној 
иностраној конференцији.

Виши стручни сарадник за 
уметничку област Филмска и 

телевизијска монтажа
на одређено време

УСЛОВИ: Мастер драмски и аудиовизуелни умет-
ник из области Филмске и телевизијске монтаже 
ФДУ или дипломирани филмски и телевизијски 
монтажер ФДУ.

ОСТАЛО: Учесници конкурса приликом пријављи-
вања подносе пријаву на конкурс, диплому о завр-
шеним студијама и радну биографију на пропи-
саном обрасцу 2. Избор се врши према Закону о 
високом образовању, Статуту ФДУ, Минималним 
условима за избор наставника на Универзитету и 
Минималним условима за избор наставника ФДУ 
у Београду.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну 
област Динамичка метеорологија

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне 
области за коју се бира, и остали услови пред-
виђени Статутом Физичког факултета и Правилни-
ком о ближим условима за избор у звања настав-
ника и сарадника Физичког факултета, а у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 

6/20 – др. закон, 11/2021 – аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон), Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзотета у Београ-
ду и Статутом Универзитета у Београду.

Асистент са докторатом  
за ужу научну област  

Физика језгра и честица
на одређено време  

на период од 3 године

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира, показани смисао за 
наставни рад. Остали услови предвиђени Стату-
том Физичког факултета и Правилником о ближим 
условима за избор у звања наставника и сарад-
ника Физичког факултета, а у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. 
закон, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 
и 67/2021 – др. закон), Статутом и правилницима 
Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Непостојање сметњи из члана 72 став 
4 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19 и 
6/20 – др. закон, 11/2021 – аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон). Пријава треба да 
садржи: биографију, оверену копију дипломе, опис 
досадашње наставне активности, опис досадашње 
научне активности, преглед научних резултата, 
списак наставних и научних публикација, списак 
цитата, најважније публикације, и својеручно пот-
писану изјаву о изворности, која је доступна на 
адреси http: //www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.
html Пријаву је потребно доставити у штампаној 
и едитабилној електронској форми (теx или доц 
формат) у складу са темплејтом, који се налази на 
адреси http: //www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.
html Пријаву са доказима о испуњености услова 
конкурса, доставити Деканату Факултета, на наве-
дену адресу (3. спрат соба 652) у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГАВРИЛО ПРИНЦИП”

11080 Земун, Крајишка 34

Наставник физичког  
и здравственог васпитања

на одређено време преко 60 дана,  
ради замене директора школе  

до истека мандата 

УСЛОВИ: Кандидат за наставника треба да 
испуњава прописане услове из члана 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20, 129/21), а у вези са чланом 
139 наведеног Закона о основама система обра-
зовања (у даљем тексту: Закон) и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 и 2/2022 од 
17.03.2022. године), да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом); 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (доказује се изводом 
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из казнене евиденције, коју прибавља кандидат 
у Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе); да има држављанство Репу-
блике Србије (доказује се уверењем о држављан-
ству, у оригиналу или овереној копији, не старије 
од 6 месеци); да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад – српски језик, у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Уз пријаву на конкурс кандидат 
подноси: пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, биографске податке однос-
но радну биографију; оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању у складу са чланом 140 
Закона; оверен препис или оверену фотокопија 
уверења о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту (дозволи за рад) – уколико 
кандидат има лиценцу; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија); извод из казнене евиденције, 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе након обја-
ве конкурса (не старије о 6 месеци). Уверење из 
суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – српски језик, у обаве-
зи су да доставе само они кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собност за рад са децом и ученицима доставља 
само изабрани кандидат по окончању конкурса, 
а пре закључења уговора о раду. Сви кандидати 
који испуњавају услове упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија обавља разговоре са кандида-
тима са листе кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос и сачињава образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају услове. 
Директор установе доноси решење о избору кан-
дидата у року од 8 дана од достављања образ-
ложене листе кандидата. Пријаве се достављају 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”, поштом на адресу: ОШ 
„Гаврило Принцип”, Земун, Крајишка 34 или лич-
но, радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Небла-
говремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
неовереном документацијом неће се разматрати. 
За додатне информације обратити се секретарија-
ту школе, на телефон: 011/2194-454.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА ПУТНИК”

11234 Рипањ, Пут за колонију 12
тел. 011/8650-139

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуња-
ва услове прописане чланом 122 став 5, чланом 
139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/20 и 
129/21), и то: 1. да има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника основне школе, психолога 
или педагога стечено: на студијама другог стеле-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 

то: а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; б) студије другог стелена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2. да има пси-
хичку, физичку здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад; 6. да има дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника; 7. да има нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 8. да има положен испит за 
директора установе.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар 
који се преузима на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз одштампани пријавни формулар кан-
дидат је дужан да достави: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
за наставника основне школе, педагога или пси-
холога; оверену фотокопију доказа о положеном 
испиту за директора школе (уколико је кандидат 
поседује); оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно лиценци; оригинал 
или оверена фотокопија доказа да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 5 оригинал или оверена фотокопија 
доказа о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (не старији 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења да против лица није покренута истрага 
нити је подигнута оптужница код надлежносг суда 
(не старији од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старији од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених; уколико је 
кандидат претходно обављао дужност директора 
установе, дужан је да достави доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора установе, и оцену 
спољашњег вредновања (доказ достављају само 
кандидати који су претходно обављали дужност 
директора школе) и доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (доказ подно-
се кандидати који поседују извештај); биографију 
са кратким прегледом кретања у служби са пред-
логом програма рада директора школе. Доказ о 
знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику. Кандидат изабран за директора школе који 
нема положен испит за директора дужан је да га 

положи у року од 2 године од дана ступања на 
дужност, у складу са условима прописаним зако-
ном. Кандидати који су прошли програм обуке за 
полагање испита за директора (а још нису присту-
пили полагању испита), достављају доказ да су 
обавили обуку. Пријава на конкурс за избор дирек-
тора, заједно са потребном документацијом, дос-
тавља се школи, лично или поштанском пошиљ-
ком на адресу школе, у затвореној коверти са 
назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Рок 
за подношење пријаве је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Сва документа која се подносе уз 
пријаву морају бити оригинали или оверене фото-
копије и да буду важећа за документа за која је то 
наведено у тексту конкурса. Документа за тачку 
10 се могу доставити у копији. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона 011/8650-139 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

11000 Београд, Војислава Нановића 2
тел. 011/644-6738

Секретар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног 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. 132, 139 и 140 став 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то да: 1) 
има одговарајуће образовање прописано чланом 
140 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву 
на конкурс и саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који могу наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, потребно је да кандидати 
доставе школи следећу документацију: радну био-
графију; оригинал или оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању прописаном 
чланом 140 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања; оригинал уверење да 
кандидат није осуђиван за дела прописана чла-
ном 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу). 
Уколико кандидат није стекао образовање на српс-
ком језику, доставља доказ о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Кандидате који испуњавају усло-
ве конкурса конкурсна комисија упућује на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
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ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Подаци који се прикупљају у току кон-
курсног поступка биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар 
са потребном документацијом, односно доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Дос-
итеј Обрадовић” Војислава Нановића 2, Београд – 
Вождовац, у затвореној коверти, са назнаком „За 
конкурс за секретара школе”, поштом или лично 
у секретаријату школе. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узимати у обзир. Кандидат 
који је уредно позван, а не приступи психолошкој 
процени способности за рад са децом и ученици-
ма или се не одазове на разговор са конкурсном 
комисијом, сматраће се да је одустао од конкур-
са.Све додатне информације о конкурсу могу се 
добити путем имејла duska.milic@mail.com или на 
телефон 011/644-6738.

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 
НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Јове Илића 154

Ванредни професор за ужу научну 
област Менаџмент људских ресурса

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Операциона истраживања

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Законом 
о високом образовању, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету, Критеријуми-
ма за стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Статутом Универзитета, Статутом 
Факултета и Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова на Факултету: може бити 
изабрано лице које је претходне степене студија 
завршило са просечном оценом најмање осам (8), 
односно које има најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи, има научни 
назив доктора наука; има научне, односно струч-
не радове објављене у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама; има и више научних 
радова од значаја за развој науке у ужој научној 
области, објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима са рецензијама, оригинално 
стручно остварење (пројекат, студија, патент, 
оригинални метод и сл.), односно руковођење или 
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник 
или монографију, практикум или збирку задата-
ка за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима и способност за наставни рад; 
Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву 
приложе: диплому о завршеним претходним сте-
пенима студија са просечном оценом и стеченом 
научном називу доктора наука из одговарајуће 
научне области, биографију, списак радова и саме 
радове.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Електронско пословање

на одређено време од 1 године 

Сарадник у настави за ужу научну 
област Менаџмент и управљање 

пројектима
на одређено време од 1 године 

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Законом 
о високом образовању, Правилником о начи-

ну и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету, Критеријуми-
ма за стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Статутом Универзитета, Статутом 
Факултета и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова на Факултету: студент мастер 
академских студија или специјалистичких академ-
ских студија који је студије првог степена студија 
завршио са просечном оценом најмање осам (8). 
Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву 
приложе: диплому о завршеним студијама првог 
степена студија са просечном оценом; потврду да 
је студент мастер академских или специјалистич-
ких студија и биографију.

УСЛОВИ: Напомена: сви прилози, достављају се 
архиви Факултета, поред папирне и у електронској 
форми. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-321

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Дерматовенерологија
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Неурологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Офталмологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 
област Гинекологија и акушерство

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(реуматологија)

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(кардиологија)

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (ортопедија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Анатомија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Офталмологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински 
факултет, општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Правилником 
о условима, начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника и сарадника 
Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Наставник страног језика за ужу 
научну област Латински језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, филозоф-
ски факултет, општи и посебни услови предвиђе-
ни Законом о високом образовању и Правилником 
о условима, начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника и сарадника 
Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање  
асистента за ужу научну област 

Медицинска физиологија
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински 
факултет, општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Правилником 
о условима, начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника и сарадника 
Медицинског факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: посебан услов: кандидати који конкури-
шу за клиничке наставне предмете подносе доказ 
о радном односу на Клиници која је наставна база 
Медицинског факултета у Београду. Пријаве са 
документацијом о испуњавању услова конкур-
са (у складу са Правилником о условима, начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду) подносе се 
Писарници Факултета, на наведену адресу (тел. 
3636-320, 3636-321) у року од 15 дана од објављи-
вања конкурса. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

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

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
заснивање радног односа, у складу са чланом 139 
и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021), Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Бранко Радичевић” 
Велика Моштаница и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021 и 1/22). Уз пријавни формулар достави-
ти: краћу биографију (име, презиме, адреса, кон-
такт телефон), доказ о стручној спреми – оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверена фотокопија), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), потврду-уверење о знању српског 
језика (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику), уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 
1. тач. 3 Закона о основама система образовања 
(не старије од шест месеци од дана објављивања 
конкурса). Кандидати у складу са чланом 154 став 
2 попуњавају пријавни формулар који преузи-
мају са званичне интернет адресе Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Доку-
ментација коју кандидати доставе школи прили-
ком пријаве на конкурс се не враћа, већ се чува у 
Архиви школе. Доказ о испуњењу услова здравс-
твене и психофизичке способности-лекарско уве-
рење доставља се пре закључења уговора о раду. 
Пре доношења одлуке о избору, кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве поднете по 
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истеку овог рока су неблаговремене и као такве 
неће бити узимане у разматрање. Пријаве које не 
садрже сву потребну документацију наведену у 
овом конкурсу у оригиналу или овереној фотоко-
пији су непотпуне и као такве неће бити узимане 
у разматрање. Пријаве са документацијом послати 
на горе наведену адресу.

ОШ „ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”
Београд

Палилула, Прерадовићева 2
тел. 011/6762-941

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане члановима 122, 139 
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и то: 1) да има одговарајуће 
образовање за наставника основне школе, педа-
гога или психолога школе стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, акредитоване установе; 
(2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука с тим да студије првог степена 
морају бити из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет односно групу предмета, 
акредитованог студијског програма; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) Да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за 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 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 да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) доказ да није правоснажно осуђи-
ван за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности – не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рена копија); 5) доказ да није покренут кривични 
поступак, није покренута истрага – не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена копија); 6) да има 
држављанство Републике Србије; 7) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад; 8) да има дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника; 9) да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 10) да има положен испит за дирек-
тора установе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у 
законском року).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у оба-
вези да приложи: одштампан попуњен и потписан 
пријавни формулар са званичне стране МПНТР; 2. 
биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би и предлогом програма рада директора; оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; оригинал или оверену копију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за 
наставника, односно стручног сарадника (дозво-
лу за рад); потврду о радном стажу у установи на 
пословима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања; лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима – не старије од 6 
месеци; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 

казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давања мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дикриминаторно понашање – све да није 
старије од 6 месеци (оргинал или оверена копија); 
доказ да није правоснажно осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности – не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена копија); доказ 
да није покренут кривични поступак, није покре-
нута истрага – не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена копија); 10. уверење о држављан-
ству Републике Србије да није старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена копија); извод из матич-
не књиге рођених да није старије од шест месеци 
(оригинал или оверена копија); доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га поседује; 
резултате стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (достављају 
само кандидати који су претходно обављали дуж-
ност директора установе); уверење о положеном 
испиту за директора установе (пријава која не 
садржи уверење о положеном испиту за директо-
ра установе неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе); доказ о 
знању српског језика, на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику). Сва потребна документација се подноси 
у оригиналу или овереним копијама. Пријава на 
конкурс, са доказима, подноси се поштом или лич-
но на адресу школе: ОШ „Ослободиоци Београда”, 
11060 Палилула – Београд, Прерадовићева 2, са 
назнаком „Конкурс за директора”. За све додатне 
информације контактирати секретара школе на 
број телефона 011/6762-941. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а

Професор струковних студија за 
научну област Менаџмент и бизнис 

или Економске науке или Гео-науке, 
ужа област Хотелијерство

у одсеку Висока хотелијерска школа

Виши предавач за област  
Ликовна уметност, ужа област 

Ликовна уметност
са 50% радног времена, на одређено 

време од 5 година, у одсеку  
Висока здравствена школа

Виши предавач за област Медицина, 
ужа област Епидемиологија

са 50% радног времена, на одређено 
време од 5 година у одсеку  
Висока здравствена школа

Виши предавач за област Ликовна 
уметност, ужа област Естетика и 

декоративна козметика
са 50% радног времена, на одређено 

време од 5 година, у одсеку  
Висока здравствена школа

Виши предавач за област Медицина, 
ужа област Микробиологија

са 50% радног времена, на одређено 
време од 5 година, у одсеку  
Висока здравствена школа

УСЛОВИ: Услови утврђени су Законом о високом 
образовању Републике Србије, Статутом Акаде-
мије струковних студија Београд, Правилником 
о начину и поступку избора и заснивања радног 
односа и ангажовања наставника и сарадника у 
Академији струковних студија Београд и Правил-
ником о организацији и систематизацији послова 
запослених у Академији струковних студија Бео-
град у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву доставити 
радну биографију са библиографијом објављених 
радова, извод из матичне књиге рођених, извод из 
књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак 
променио личне податке), уверење о држављан-
ству РС, оверену копију дипломе или решења о 
нострификацији дипломе стечене у иностранству 
као и све дипломе претходно завршених степена 
студија високог образовања (ако кандидату, до 
тренутка подношења пријаве није издата дипло-
ма, подноси се уверење о завршетку студија у ове-
реној фотокопији, осим за нострификацију дипло-
ме), доказ о неосуђиваности за кривична дела 
утврђена Законом и Статутом Академије, избори 
у наставно и научно звање ако је кандидат био 
биран у наставно и научно звање на другој уста-
нови, копије импресума о објављеним радовима 
или саме радове (списак радова доставља се и у 
дигиталном облику – ЦД или УСБ диск), сертифи-
кате, потврде, уверења и друге исправе издате од 
научних, стручних и других надлежних организа-
ција, организатора научних и стручних скупова, 
организатора пројеката, научних и стручних часо-
писа, високошколских установа за сваки податак 
наведен у пријави који се односи на научноис-
траживачки, стручни и професионални допринос, 
допринос у настави, допринос стручној, академ-
ској и широј заједници, друге доказе за које учес-
ник конкурса сматра да су битни. За комплетност 
документације коју подноси на конкурс одговоран 
је учесник конкурса. По истеку рока за подношење 
пријаве на конкурс није дозвољено допуњавање 
конкурсне документације од стране кандидата. 
Документација у оригиналу или овереном препису 
и не старија од 6 месеци доставља се на наведену 
адресу.

ОШ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”
11030 Београд, Милосава Влајића 1

тел. 011/2541-977

Медицинска сестра – техничар
у посебним условима

2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа, 
сагласно чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) и чл. 
24 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 
24/05.....113/2017 и 95/2018 – аут. тум.): 1. одго-
варајуће образовање; 2. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. знање српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Услов у 
погледу одговарајућег образовања: средње обра-
зовање здравствене струке у трајању од четири 
године у складу са одговарајућим Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи за уче-
нике са сметњама у развоју („Службени гласник 
РС – Просветни гласник” бр. 17/2018 и 6/2020). 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће 
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упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Кандидати су 
дужни да уз пријаву за конкурс приложе: биогра-
фију; попуњен пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању (оверена копија дипломе); 
доказ да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона (документ издат од стране МУП-а РС – 
не старији од 30 дана); уверење о држављанству 
Републике Србије (да издати документ није ста-
рији од шест месеци); доказ о познавању српског 
језика, као језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад доставља само кандидат који није 
стекао образовање на српском језику (потврда или 
други документ којим се доказује да је испит из 
српског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе); оригинал или оверена 
копија извода из матичне књиге рођених са холо-
грамом (да издати документ није старији од шест 
месеци); уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду; доказ 
о стручном усавршавању (факултативно). Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” код Нацио-
налне службе за запошљавање. По завршетку 
конкурса примљена документација се не враћа 
кандидатима. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који уђу у ужи круг 
биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака – о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на контакт адресе које су 
навели у својим пријавама. Након обављене пси-
холошке процене способности за рад са децом и 
ученицима, конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос и обавља разговор са кандидатима, а о 
датуму обављања разговора, кандидати ће бити 
обавештени на број телефона који напишу на 
пријави. Пријаве се подносе секретаријату школе 
лично или путем препоручене пошиљке на адресу 
Милосава Влајића 1, 11030 Београд, са напоменом 
„Пријава на конкурс – не отварати”.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11275 Бољевци, Браће Кокар 5

тел. 011/8403-454 

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног 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 основа-
ма 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) да има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања стечено: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице које је стекло образовање на 
студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-

нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, као 
и чланом 2 став 1 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022 и 2/2022) и то: професор раз-
редне наставе; професор педагогије са претход-
но завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом; професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ – мастер; професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик. Докази о испуње-
ности 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.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице, потребно је да кандидат достави следећу 
документацију: кратку биографију (ЦВ); оверен 
препис / оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења да није осуђиван не старије 
од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству РС не старије од 6 месе-
ци; оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, издатог на прописаном 
обрасцу са холограмом. За лица која нису стекла 
образовање 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 уче-
ницима (Уверење о здравственом стању) прила-
же изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријава на конкурс мора садржати актуел-
ни број телефона и тачну адресу пребивалишта 
кандидата. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе, која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са лис-
те, сачињава листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Директор доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима и 
доказима о испуњавању услова, доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса лично у 

секретаријат школе сваког радног дана у перио-
ду од 9 до 12 сати или поштом на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс – наставник раз-
редне наставе”. Конкурсну документацију не дос-
тављати електронским путем, у супротном неће 
бити узета у разматрање. Достављена документа-
ција се не враћа. Ближа обавештења о конкурсу 
могу се добити на телефон: 011/8403-454 или на 
имејл школе os_boljevci@yahoo.com. Подаци, који 
се прикупљају биће искоришћени само у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у складу 
са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, број 87/2018).

БОР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА 
ШКОЛА БОР

19210 Бор, Београдска 10
тел. 060/2727-982

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021 – у даљем тексту – 
Закон): да има одговарајуће високо образовање 
за наставника средње стручне школе из подручја 
рада Економија, право и администрација или Трго-
вина, угоститељство и туризам, за педагога и пси-
холога, стечено на: 1) студијама другог степена 
(мастер 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 педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, с тим да мора имати завршене 
студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; 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 наставника, 
васпитача и стручног сарадника (лиценцу); да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик, на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; да има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; да је 
савладао обуку и да има положен испит за дирек-
тора установе. Изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у 
року до две године од дана ступања на дужност. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат за 
директора прилаже следећа документа: биограф-
ске податке, односно радну биографију; оверену 
копију доказа о стеченом одговарајућем образо-
вању у складу са чл. 140 Закона; оверену копију 
доказа о положеном испиту за лиценцу наставни-
ка, односно стручног сарадника (дозволу за рад); 
доказ о најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
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ности за рад са ученицима; оригинал или ове-
рену копију уверења да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела иротив полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, са датумом издавања не старијим од 
дана објављивања огласа; извод из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 
месеци; оверену копију доказа да зна српски језик 
(уколико је кандидат стекао одговарајуће високо 
образовање из чл. 140 Закона на српском јези-
ку, сматра се да је достављањем доказа о обра-
зовању, доставио и доказ да зна српски језик); 
оверену копију доказа о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања – достављају лица која су претход-
но обављала дужност директора; оверену копију 
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка) или потписану изјаву кандидата да није имао 
стручно-педагошки надзор у раду, дату под кри-
вичном и материјалном одговорношћу. Копије 
доказа које се подносе при конкурисању за избор 
директора школе оверавају се од стране надлеж-
ног органа, у супротном неће се узети у разма-
трање. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса, у публикацији 
„Послови“. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће разматрати. Пријаве достави-
ти на адресу: Економско-трговинска школа, 19210 
Бор, Београдска 10, са назнаком „Конкурс за 
директора школе”. Информације о конкурсу могу 
се добити на телефон: 060/2727-982. 

ЧАЧАК

ДОМ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА ИВАЊИЦА 
32250 Ивањица, Милинка Кушића 112

тел. 032/661-513

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: Општи услови: да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање шест месеци и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да је државља-
нин Републике Србије. Стручна спрема / образо-
вање: послове стручног сарадника-психолога у 
дому ученика може да обавља: 1) м а с т е р 
психолог; 2) специјалиста психолог; 3) дипломира-
ни психолог-мастер; 4) лице које је стекло стручни 
назив: професор психологије, дипломирани пси-
холог или дипломирани школски психолог-педагог 
на основним студијама на факултету у трајању од 
најмање четири године, који је у погледу права 
која из њега произилазе изједначен са академским 
нсзивом мастер. Лице из става 1 овог члана треба 
да има и образовање из педагошких и методич-
ких дисциплина, сходно образовању које мора да 
има психолог у средњој школи са домом ученика. 
Додатна знања: положен испит за лиценцу.

ОСТАЛО: Потребна документација: радна био-
графија; оверена фотокопија дипломе; оверена 
фотокопија доказа о положеном стручном испи-
ту (испиту за лиценцу); извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству. Уверење 
МУП-а да лице није осуђивано прибавља посло-

давац за лице са којим ће бити закључен уговор о 
раду. Проверу психофизичких способности за рад 
са ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Директор након истека рока за 
подношење пријава врши ужи избор кандидата 
које упућује на проверу способности. Пријаву са 
доказима о испуњавању тражених услова и саже-
ту биографију доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати 
на адресу Дома, са назнаком „За конкурс“. Контакт 
телефон: 032/661-513.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
32000 Чачак, Господар Јованова 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 122 став. 5), 
чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – други закон, 
27/18 (II) – други закон, 10/19, 6/20 и 129/21), 
односно да је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) члана 140 Закона мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 3) испуњава услове за настав-
ника средње стручне школе за подручје рада: 
Економија, право и администрација и Трговина, 
угоститељство и туризам, за педагога и психолога 
школе; 4) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 5) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 6) има држављанство Републике 
Србије; 7) зна српски језик на којем се остварује 
образовноваспитни рад; 8) има дозволу за рад 
(лиценцу) за наставника и стручног сарадника, 
односно положен стручни испит; 9) да је прошао 
обуку и има положен испит за директора установе, 
односно лиценцу за директора; 10) најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. 

ОСТАЛО: кандидат треба да подносе следеће 
доказе: формулар за пријаву на конкурс (који 
могу наћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете); радну биографију са кратким 
прегледом кретања у служби; фотокопију однос-
но очитану личну карту; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; оверену 
фотокопију додатка дипломе уколико се уз дипло-
му издаје додатак по посебним прописима; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испита за лиценцу; доказ о обуци 
и положеном испиту за директора установе (уко-

лико кандидат поседује такав документ, а ако не 
дужан је да положи испит за директора у року од 
две године од дана ступања на дужност); потвр-
ду да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; оригинал 
лекарског уверења да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, не старије од 1 месец; доказ о знању срп-
ског језика на ком се изводи образовноваспитни 
рад (уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику); уверење 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторско понашање (извод из казнене 
евиденције); доказ да није осуђиван за привред-
ни преступ (овај доказ достављају само канди-
дати који су раније вршили дужност директора 
установе (издат по објављивању конкурса); уве-
рење да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак или истрага за наведена кривична 
дела (издат по објављивању конкурса); извештај 
стручно педагошког надзора у раду кандидата – 
извештај просветног саветника (уколико је канди-
дат имао појединачни стручно-педагошки надзор); 
извештај стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања школе (овај доказ 
достављају само кандидати који су раније вршили 
дужност директора установе). Рок за пријављи-
вање кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Кандидатима који 
конкуришу не враћа се документација. Пријава 
са доказима о испуњавању услова, подноси се на 
адресу: Економска школа, 32000 Чачак, Господар 
Јованова 1, са назнаком „Пријава на конкурс за 
избор директора” или лично у просторијама секре-
тара школе од 9-14 часова сваког радног дана. За 
потребне информације обратити секретару школе 
путем телефона 032/344-793.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
32000 Чачак 

Епископа Никифора Максимовића 8
тел. 032/347-775

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 122 став 5, 
чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) 
и услове прописане Статутом Медицинске школе 
у Чачку: да поседује одговарајуће образовање 
из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено за наставника 
у подручју рада: здравство и социјална зашти-
та, за педагога и психолога, и то: 1. на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка; Лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 
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 
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прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за 
рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног 
сарадника, односно положен стручни испит; да је 
прошао обуку и положен испит за директора уста-
нове (изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност); да има нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на којем се 
остварује образовно васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља: одштампан, попуњен и потписан пријав-
ни формулар са заваничне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (htp: //www.mnp.gov.rs), диплому о стеченом 
одговарајућем високом образовању (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење о положеном 
стручном испиту, односно испита за лиценцу (ори-
гинал или оверену фотокопију); доказ о обуци и 
положеном испиту за директора установе (уколико 
кандидат поседује такав документ, а ако не дужан 
је да положи испит за директора у року од две 
године од дана ступања на дужност), потврду о 
радном стажу у установи, тј. да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања (оригинал или оверену фотокопију), уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију, не старију од 6 месеци), 
доказ о знању српског језика на ком се изводи 
образовно васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику), 
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела (издат по објављивању 
конкурса); оказ да није осуђиван за привредни 
преступ по Закону о основама система образовања 
и васпитања, овај доказ достављају само кандида-
ти који су раније вршили дужност директора уста-
нове (издат по објављивању конкурса); доказ да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак или истрага за наведена кривична дела (издат 
по објављивању конкурса); лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (кандидат који буде 
изабран ће накнадно, а пре закључења уговора 
доставити лекарско уверење); доказ о резултату 
стручно педагошког надзора у раду кандидата – 
извештај просветног саветника (уколико је канди-
дат имао појединачни стручно-педагошки надзор), 
резултат стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања школе (овај доказ 
достављају само кандидати који су раније вршили 
дужност директора установе), радну биографију 
са кратким прегледом кретања у служби; очитану 
личну карту. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања. Пријаву на 
конкурс за избор директора, заједно са потребном 
документацијом, доставити школи на адресу Ули-
ца Епископа Никифора Максимовића 8, са назна-
ком „Пријава на конкурс за избор директора” или 
лично у секретаријату школе у периоду од 8.00-
12.00 часова сваког радног дана. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе лично или путем телефона 
032/347-775.

ЈАГОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”

35230 Ћуприја, Брегалничка бб.
тел. 035/8472-163

Помоћни радник  
– помоћни радник у кухињи

УСЛОВИ: завршена основна школа, I степен, са 
или без радног искуства. Кандидати треба да 
имају: психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања мита или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом утврђено дискрими-
наторско понашање; да су држављани Републи-
ке Србије; да знају српски језик (доказ – потврду 
одговарајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио српски језик достављају само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском 
језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
објављен на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним и потписаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Уз пријаву 
кандидати су дужни да приложе следеће доказе: 
попуњен и одштампан пријавни формулар за зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверена фотокопија 
/ препис дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија уверење из 
казнене евиденције да кандидат није осуђиван за 
кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (прибавља се код надлежног органа МУП-а), 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија; ако одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику доказ о знању српског 
језика. Сва приложена документација мора бити у 
оригиналу или фотокопији, односно препису који 
морају бити оверени у складу са Законом о ове-
равању потписа, рукописа и преписа („Службени 
гласник РС”, бр. 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве се могу поднети на горе 
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор 
помоћног радника – помоћни радник у кухињи”, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
35230 Ћуприја, Карађорђева 46

тел. 035/8470-555

Наставник технике и технологије 
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних Законом о раду, 
потребно је да испуњава и посебне услове про-
писане чланивима 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/21, 18/21 и 1/22) и то да: има одгова-
рајуће образовање, да има психичку, физичку и 

здравствену спососбност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар преузет са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја који у штампаној форми доставља школи. 
Уз попуњен пријавни формулар доставити: рад-
ну биографију са основним подацима и подаци-
ма о адреси пребивалишта и контакт телефону; 
доказ о одговарајућем образовању (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању); доказ да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена 
у условима и да није утврђено дискриминаторно 
понашање које издаје надлежна полицијска упра-
ва МУП-а (оригинал или оверена фотокопија) – 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија) Уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија) – не старије од 6 месеци; 
доказ о знању српског језика, као језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи, дос-
тавља се само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење), подноси 
само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве сла-
ти на горе наведену адресу, са назнаком „За кон-
курс”. Телефон за контакт је 035/8470-555 (Оливе-
ра Тимић – секретар школе).

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”

35208 Војска
тел. 035/8150-806

e-mail: osvojska@gmail.com

Оглас објављен ана 09.03.2022. године у публика-
цији „Послови”, број 977 поништава се у целости.

КИКИНДА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СРЕЋНО ДЕТЕ”
23330 Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 4
тел. 0230/816-65

e-mail: vrticnk@gmail.com

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша стручна спрема – завршене 
основне академске студије од најмање 180 ЕСПБ 
бодова, односно основне струковне студије оби-
ма 180 ЕСПБ, односно стечено више образовање у 
трајању од две до три године студија или завршен 
први степен факултета (до 2005. године).

Помоћни радник – возач
УСЛОВИ: средње образовање; изузетно: основно 
образовање и радно искуство на тим пословима 
стечено до дана ступања на снагу Уредбе о ката-
логу радних места у јавним службама и другим 
организацијама у јавном сектору; возач возила Б 
категорије.
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Стручни сарадник – педагог  
за физичко васпитање

УСЛОВИ: стручни сарадник – педагог за физич-
ко васпитање – 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне сту-
дије) по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивало високо образовање до 
10.09.2005. године.

ОСТАЛО: у радни однос у установи може бити 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то: 1) ако има одговарајуће образо-
вање (горе наведено); 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност; 3) уверење да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање млдб. 
лица, запуштање и злостављање млдб. лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно поно-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно образовни рад. Услови из става 1 овог чла-
на доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1), 3) и 5) овог члана сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 
1 тач. 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат 
је дужан да приложи: оверену фотокопију дипло-
ме (оригинал на увид); уверење о држављанству 
(оверена фотокопија); извод из МКР; уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом суда; уве-
рење да се против њега не води кривични посту-
пак. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве слати препорученом пошиљком 
на адресу: Предшколска установа „Срећно дете”, 
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђе-
вића 4, или предати лично на наведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће раз-
матрати. За све додатне информације можете се 
обратити на тел. 0230/826-24.

КРАГУЈЕВАЦ

ОШ „СВЕТИ САВА”
34243 Топоница, Светог Саве 24

тел. 034/519-107

Наставник биологије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове предвиђене чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/21): да поседује одговарајуће високо обра-
зовање; да поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Одгова-

рајућа стручна спрема прописана је Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 11/2019) за тражено радно место, лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање на: 1) 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: 1) студије другог степе-
на из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, 2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисципплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне односно 
стручне области или области педагошких наука 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 2 овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Уколико кан-
дидат није стекао образовање на српском јези-
ку, у обавези је да достави потврду одговарајуће 
образовне установе да је положио испит из српс-
ког језика. Уз попуњен пријавни формулар преу-
зет са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, приложити и кратку 
радну биографију, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству РС не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); 
уверење издато од стране суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак (не старије од 
шест месеци); уверење издато од стране надлеж-
ног органа (МУП-а) да кандидат није осуђиван (не 
старије од шест месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образовно 
васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику); доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност, за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора (на проверу психофизичких способности 
школа упућује кандидате који испуњавају услове 
конкурса у надлежну Националну службу за запо-
шљавање). Потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставити 
лично или поштом на горе наведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса са наз-
наком „Конкурс за наставника биологије“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве као и фотокопије 
докумената које нису оверене неће се разматрати. 
Школа нема обавезу да пријављеном кандидату 
врати достављену документацију. Ближе инфор-
мције могу се добити од секретара школе на теле-
фон 034/519-107 сваког радног дана у периоду од 
8 до 12 часова.

Стручни сарадник – педагог
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове предвиђене чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/21): да поседује одговарајуће високо обра-
зовање; да поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Одгова-

рајућа стручна спрема прописана је Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 11/2019) за тражено радно место, лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање на: 1) 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: 1) студије другог степе-
на из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, 2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисципплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне односно 
стручне области или области педагошких наука 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 2 овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Уколико кан-
дидат није стекао образовање на српском јези-
ку, у обавези је да достави потврду одговарајуће 
образовне установе да је положио испит из српс-
ког језика. Уз попуњен пријавни формулар преу-
зет са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, приложити и кратку 
радну биографију, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству РС не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); 
уверење издато од стране суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак (не старије од 
шест месеци); уверење издато од стране надлеж-
ног органа (МУП-а) да кандидат није осуђиван (не 
старије од шест месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образовно 
васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику); доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност, за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора (на проверу психофизичких способности 
школа упућује кандидате који испуњавају усло-
ве конкурса у надлежну Националну службу за 
запошљавање). Потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достави-
ти лично или поштом на горе наведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса са 
назнаком „Конкурс за стручног сардника – педа-
гог“. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и 
фотокопије докумената које нису оверене неће се 
разматрати. Школа нема обавезу да пријављеном 
кандидату врати достављену документацију. Бли-
же информције могу се добити од секретара шко-
ле на телефон 034/519-107 сваког радног дана у 
периоду од 8 до 12 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-074

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
рад са децом узраста од три године до 

поласка у школу
5 извршилаца

УСЛОВИ: 1) послове васпитача за рад са децом 
узраста од три године до поласка у школу, могу 
обављати лица која испуњавају услове пропи-
сане Законом и имају одговарајуће образовање 
– лица на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске сту-
дије, мастер струковне студије) и специјалистичке 
струковне студије по прописима који су уређива-
ли високо образовање у периоду од 10. септем-
бра 2005. године до 7. октобра 2017. године; или 
лица на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; или лица на студијама првог степена (основне 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 3306.04.2022. |  Број 981 |   

струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање или 
изузетно: лице које има средње образовање и 
године радног искуства на тим пословима стече-
но до дана ступања на снагу прописа којима се 
уређује област предшколског васпитања и обра-
зовања и имају дозволу за рад (лиценцу); 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3) да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18, 10/19, 06/20); 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова за пријем у радни 
однос под 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве 
на конкурс. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом (не старији 
од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора 
о раду.

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
за рад са децом од шест месеци  

до три године

УСЛОВИ: 1) послове и радне задатке медицинске 
сестре-васпитача, за рад са децом од шест месе-
ци до три године, може обављати: лице које има 
средње образовање у трајању од четири године 
– медицинска сестра – васпитач; лице које има 
одговарајуће више образовање односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог 
степена (односно основне струковне студије или 
специјалистичке струковне студије), на којима 
је оспособљено за рад са децом јасленог узрас-
та – васпитач; има дозволу за рад (лиценцу); 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; 3) да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18, 10/19, 06/20, 129/21); 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова за пријем 
у радни однос под 1), 3), 4) и 5) саставни су део 
пријаве на конкурс. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом (не 
старији од 6 месеци) подноси се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: кандидати прилажу: потпуну личну и 
радну биографију, са адресом и контакт телефо-
ном – ЦВ; оверену копију дипломе; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење МУП-а не старије од 6 месе-
ци); формулар за пријаву на конкурс. Напомена: 
кандидат који не поседује лиценцу, односно нема 
положен стручни испит, дужан је да исти положи 
у законском року након заснивања радног одно-
са. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на 
конкурс на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним формуларом достављају установи. Пријаву са 
наведеном документацијом доставити лично или 
путем поште на адресу: Предшколска установа 
„Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 30, Крагује-
вац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Конкурс је отворен 8 дана. Телефон 
за информације 034/335-074.

ОШ „НАТАЛИЈА НАНА 
НЕДЕЉКОВИЋ”

34000 Крагујевац, Октобарских жртава 146
тел. 034/313-622

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка  

радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20), и то: 1. да има одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, као и 
у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 02/2016, 11/2016, 02/2017, 
03/2017, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21); 2. 
да има психичку, физичку здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријемни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи и то: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, односно уверење ако диплома није изда-
та; уверење да није осуђиван за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 закона о основама 
система образовања и васпитања не старије од 6 
месеци; уверење о држављанству не старије од 6 
месеци; доказ о знању српског језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); извод из матичне књиге рођених. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима – подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
на конкурс се подносе у затвореној коверти са 
назнаком „За конкурс” поштом на горе наведену 
адресу или се непосредно предају секретару шко-
ле. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе сваког радног дана у времену 
од 8-15 часова или путем телефона 034/313-622.

ОШ „СВЕТИ САВА”
34243 Топоница, Светог Саве 24

тел. 034/519-107

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове предвиђене чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. Закон, 6/2020 
и 129/21): да поседује одговарајуће високо обра-
зовање; да поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 

дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Одгова-
рајућа стручна спрема прописана је Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 11/2019) за тражено радно место, лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање на: 1) 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: 1) студије другог степе-
на из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, 2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисципплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне односно 
стручне области или области педагошких наука 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка 1) подтачка 2 овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у обавези је 
да достави потврду одговарајуће образовне уста-
нове да је положио испит из српског језика.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар преу-
зет са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, приложити и кратку 
радну биографију, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству РС не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месе-
ци); 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 кандидат није осуђи-
ван (не старије од шест месеци); доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад у школи (доказ доставља кан-
дидат само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност, за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора (на проверу психофизичких способ-
ности школа упућује кандидате који испуњавају 
услове конкурса у надлежну Националну служ-
бу за запошљавање). Потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставити лично или поштом на адресу ОШ „Свети 
Сава” 34243 Топоница, Светог Саве 24, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса са назнаком 
„Конкурс за стручног сардника – педагог”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве као и фотокопије 
докумената које нису оверене неће се разматрати. 
Школа нема обавезу да пријављеном кандидату 
врати достављену документацију. Ближе инфор-
мције могу се добити од секретара школе на теле-
фон 034/519-107 сваког радног дана у периоду од 
8 до 12 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

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

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за научну област 

Филозофија, ужа научна област 
Филозофија и естетика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у друштве-
но-хуманистичком пољу: За избор у звање доцент: 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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доктор наука из научне области за коју се канди-
дат бира са најмањом просечном оценом 8 (на 
свим нивоима студија), односно најмање три 
године педагошког искуства на високошколској 
установи и има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборницима 
са рецензијама. За избор у звање ванредни про-
фесор: Доктор наука из научне области за коју се 
кандидат бира са најмањом просечном оценом 8 
(на свим нивоима студија), односно најмање три 
године педагошког искуства на високошколској 
установи и има више научних радова од значаја за 
развој науке у ужој научној области, објављених у 
међународним или водећим домаћим часописима, 
са рецензијамам, оригинална стручна остварења, 
односно руковођење или учешће у научним пројек-
тима, објављен уџбеник или монографију, практи-
кум или збирку задатака за ужу научну област за 
коју се бира и више радова саопштених на међуна-
родним или домаћим научним скуповима.

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за уметничку 

област Музичка уметност,  
ужа теоријско-уметничка област 

Музичка теорија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу умет-
ности: 
За избор у звање доцент: доктор или магис-
тар из одговарајуће уже уметничке области са 
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима 
студија), односно најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи и уметничка 
остварења у уметничкој области или високо обра-
зовање мастер академских студија и призната 
уметничка остварења из области за коју се бира. 
За избор у звање ванредни професор: док-
тор или магистар из одговарајуће уже уметнич-
ке области са најмањом просечном оценом 8 (на 
свим нивоима студија), односно најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској уста-
нови и више уметничких остварења у уметничкој 
области или високо образовање мастер академ-
ских студија и уметничка дела која представљају 
самосталан допринос уметности. 
Предуслов је непостојање сметње из чл. 72 ст. 4 
Закона о високом образовању и остали општи, оба-
везни, изборни и посебни услови који су предвиђе-
ни чл. 74 и чл. 75 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 
73/2018, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. II-01-142 од 22. 2. 2021. године – www.
kg.ac.rs) са изменама и допунама (бр. II-133/4 од 
26. 2. 2021), Статутом Филолошко-уметничког 
факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 2. 3. 
2021. године – пречишћен текст), Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/18 – аутентично тумачење), Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Крагује-
вцу (III-01-270 од 30. 3. 2021. године – пречишћен 
текст) са изменама и допунама (бр. III-01-515/4 
од 24 6. 2021. и III-01-866/28 од 28. 10. 2021), 
Правилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-
523/44 од 16. 7. 2020. године) са изменама и допу-
нама (број: III-01-871/19 од 29. 10. 2020. године, 
број: III-01-1161/22 од 28. 12. 2020. године, број: 
III-01-37/16 од 28. 1. 2021. године и број: III-01-
866/27 од 28. 10. 2021 и број: III-01-42/29 од 27. 1. 
2022), Правилником о ужим научним, уметничким 
и стручним областима Универзитета у Крагујевцу 
(бр. III-01-497 од 11. 6. 2021. године – пречишћен 
текст) са изменама и допунама III-01-866/26 од 
28. 10. 2021. године, III-01-965/22 од 25. 11. 2021. 
године, III-01-42/28 од 27. 1. 2022. и III-01-118/10 
од 24 2. 2022. године) и другим актима Факултета 
и Универзитета у Крагујевцу. 

ОСТАЛО: документа која је потребно доставити: 
пријава на конкурс; биографија и стручна био-
графија; оверене копије диплома свих нивоа сту-

дија (са наведеном просечном оценом); извод из 
матичне књиге рођених (оверена копија); фото-
копија личне карте и очитана лична карта; уве-
рење о држављанству (оверена копија); потврда 
надлежног органа (полицијске управе) да канди-
дат није осуђиван за кривична дела предвиђена 
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању 
(оригинал или оверена копија); потврда Комисије 
за обезбеђење и унапређење квалитета о педа-
гошком раду (за кандидате који су у радном одно-
су на ФИЛУМ-у); потврда о педагошком искуству 
на високошколској установи; за кандидате који се 
први пут бирају у звање наставника и заснивају 
радни однос на факултету у саставу Универзите-
та у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно 
предавање. Фотокопије докумената морају бити 
оверене у једном примерку. Пријава кандидата 
уз коју није приложена комплетна документација 
тражена конкурсом као доказ о испуњености усло-
ва, сматраће се неуредном и неће се узети у раз-
матрање. Сву конкурсну документацију са дока-
зима о испуњености услова конкурса кандидати 
су обавезни да доставе и у електронској форми 
(на компакт диску – ЦД-у) у 3 примерка, у скла-
ду са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних докумена-
та које кандидат доставља у току поступка избора 
у звање које је саставни део Правилника о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, 
доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Приликом доказивања биографских подата-
ка, кандидат је дужан да се придржава Закона о 
заштити података о личности, односно да све лич-
не податке, технички, одговарајуће прикрије. Сва 
документација и радови достављају се Служби за 
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Дру-
ге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: 
Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића 
бб., 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

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

Сарадник у звање лектор за научну 
област Филолошке науке, ужа 

научна област Италијански језик  
и лингвистика

на одређено време од три године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије (или 
њима еквивалентне четворогодишње студије пре-
ма раније важећем закону) са просечном оценом 
најмање осам (8) на основним и на мастер ака-
демским студијама, као и способност за наставни 
рад. За сваки поновни избор у звање лектора нео-
пходно је да кандидат испуни и следеће услове: 
најмање један стручни или научни рад објављен 
у часописима или зборницима научних конферен-
ција или најмање један књижевни или ванкњижев-
ни (стручни) превод. Позитивно оцењен педагош-
ки рад у складу са Правилникомо стандардима и 
процедурама обезбеђивања квалитета наставе 
на Факултету. Непостојање сметње из чл. 72 ст. 
4 Закона о високом образовању и остали општи, 
обавезни, изборни и посебни услови који су пред-
виђени чл. 82. Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-3 – др. закон, 
73/18, 67/2019, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. II-01-142 од 22. 2. 2021. године – www.
kg.ac.rs) са изменама и допунама (бр. II-133/4 од 
26. 2. 2021), чл. 144.Статута Филолошко-уметнич-
ког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 2. 3. 
2021. године – пречишћен текст), Правилником о 
избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 
01-736 од 3.3.2014), Одлуком о изменама и допу-
нама Правилника о избору сарадника на одсеку 
за филологију (бр. 01-4253/15 од 20.10.2016) и 
другим актима Факултета и Универзитета у Кра-

гујевцу. Документа која је потребно доставити на 
наведени конкурс: пријава на конкурс; биографија 
и стручна биографија; оверене копије диплома 
свих нивоа студија (са наведеном просечном оце-
ном); извод из матичне књиге рођених (оверена 
копија); фотокопија личне карте и очитана лична 
карта; уверење о држављанству (оверена копија); 
потврда надлежног органа (полицијске управе) да 
кандидат није осуђиван за кривична дела пред-
виђена чланом 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању (оригинал или оверена копија); потврда 
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета 
о педагошком раду (за кандидате који су у рад-
ном односу на ФИЛУМ-у). Кандидат прилаже доку-
ментацију прописану конкурсом са доказима о 
испуњености услова уз попуњени Образац који је 
објављен на сајту Факултета (у делу Документа и 
прописи – Обрасци). Кандидат је у обавези да сву 
документацију достави у штампаној форми, а уред-
но попуњен образац у штампаној и електронској 
форми (на компакт диску-ЦД-у) у три примерка. 
Приликом доказивања биографских података, кан-
дидат је дужан да се придржава Закона о заштити 
података о личности, односно да све личне подат-
ке, технички, одговарајуће прикрије. Фотокопије 
докумената морају бити оверене у једном при-
мерку. Пријава кандидата уз коју није приложена 
комплетна документација сматраће се некомплет-
ном и неће се разматрати од стране комисије. Сва 
документација и радови достављају се Служби за 
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Дру-
ге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: 
Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића 
бб., 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звање ванредни 
професор, за научну област 

Машинско инжењерство, за ужу 
научну област Енергетика и 

процесна техника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи предуслов: кандидат мора да 
испуњава општи предуслов у погледу неосуђива-
ности утврђен чланом 72 ставом 4 Закона о висо-
ком образовању. VIII степен стручне спреме-на-
учни назив доктора наука из научне области за 
коју се наставник бира. Кандидати поред општих 
услова треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању, Стату-
та Универзитета у Крагујевцу, Статута Факултета 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 
Правилника о критеријумима за избор наставника 
Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и 
Правилника о ужим научним, уметничким и струч-
ним областима Универзитета у Крагујевцу. Уз 
пријаву на конкурс потребно је доставити: дипло-
му или уверење о стеченом докторату из одгова-
рајуће научне области и диплому или уверење о 
претходно завршеним степенима студија у ори-
гиналу или овереној копији; оверену фотокопију 
личне карте или очитану личну карту; биографију; 
доказ о педагошком искуству са навођењем посло-
ва које је кандидат обављао, ако кандидат има 
педагошког искуства; оцену педагошког рада ако 
кандидат има педагошког искуства; списак струч-
них и научних радова, као и саме радове; уверење 
надлежног органа да кандидат није осуђиван за 
кривична дела у оригиналу или овереној копији; 
друге доказе којима се доказује испуњеност про-
писаних услова, обавезних и изборних елемената 
за избор наставника. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Сву документа-
цију са доказима о испуњености услова конкурса, 
сви кандидати су обавезни да доставе и у елек-
тронској форми на компакт диску – ЦД-у у скла-
ду са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка 
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избора у звање (доступно на: https: //www.kg.ac.
rs/dokumenti.php). Пријаве кандидата са прилози-
ма доставити на адресу: Факултет инжењерских 
наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6 са наз-
наком радног места, научне области и уже науч-
не области за коју се конкурише. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови” и на интернет страници Факултета 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и 
Универзитета у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор, за научну 

област Машинско инжењерство,  
за ужу научну област 

Експериментална механика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи предуслов: кандидат мора да 
испуњава општи предуслов у погледу неосуђива-
ности утврђен чланом 72 ставом 4 Закона о висо-
ком образовању. VIII степен стручне спреме-на-
учни назив доктора наука из научне области за 
коју се наставник бира. Кандидати поред општих 
услова треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању, Стату-
та Универзитета у Крагујевцу, Статута Факултета 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 
Правилника о критеријумима за избор наставника 
Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Крагује-
вцу и Правилника о ужим научним, уметничким и 
стручним областима Универзитета у Крагујевцу. Уз 
пријаву на конкурс потребно је доставити: дипло-
му или уверење о стеченом докторату из одгова-
рајуће научне области и диплому или уверење о 
претходно завршеним степенима студија у ори-
гиналу или овереној копији; оверену фотокопију 
личне карте или очитану личну карту; биографију; 
доказ о педагошком искуству са навођењем посло-
ва које је кандидат обављао, ако кандидат има 
педагошког искуства; оцену педагошког рада ако 
кандидат има педагошког искуства; списак струч-
них и научних радова, као и саме радове; уверење 
надлежног органа да кандидат није осуђиван за 
кривична дела у оригиналу или овереној копији; 
друге доказе којима се доказује испуњеност про-
писаних услова, обавезних и изборних елемената 
за избор наставника. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Сву документа-
цију са доказима о испуњености услова конкурса, 
сви кандидати су обавезни да доставе и у елек-
тронској форми на компакт диску – цд-у у скла-
ду са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање (доступно на: https: //www.kg.ac.
rs/dokumenti.php). Пријаве кандидата са прилози-
ма доставити на адресу: Факултет инжењерских 
наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са наз-
наком радног места, научне области и уже науч-
не области за коју се конкурише. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови” и на интернет страници Факултета 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и 
Универзитета у Крагујевцу.

ОШ „МИЛУТИН И ДРАГИЊА 
ТОДОРОВИЋ”

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

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чланом 122 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 

РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон. 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и то: 1) које има одговарајуће 
образовање за наставника основне школе, педа-
гога или психолога из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 2) 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 3) које има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 4) које 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 5) 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
6) које има држављанство Републике Србије; 7) 
које зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад; 8) које има дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора, а ако иза-
брани директор нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати достављају школи попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, заједно са потребном документацијом 
којом се доказује испуњеност услова и то: оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; оверену копију дозволе за рад за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; доказ о 
радном искуству на пословима образовања и вас-
питања – оригинал или оверена копија; уверење 
о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старије од 6 месеци) – 
оригинал или оверена копија; уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о покретању иста-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага, доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци) – оригинал или овере-
на копија; уверење надлежног суда да за канди-
дата није утврђено дискриминаторно понашање 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци) – оригинал или оверена копија; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци) – оригинал или оверена копија; доказ о 
знању српског језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику) ориги-
нал или оверена копија; дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора – оригинал или ове-
рена копија, а ако изабрани директор нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи 
у складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања; доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима – не старије од 6 месеци, доставља иза-
брани кандидат пре потписивања уговора о раду; 
доказ резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника), 
а уколико се на конкурс пријављује лице које је 
претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања, или изјаву о разлозима недостављања 
доказа о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата и резултата стручно-педагошког 
надзора установе и оцене спољашњег вредновања 
– оригинал или оверена копија; извод из матич-
не књиге рођених – оригинал или оверена копија; 
биографију са кратким прегледом радног искуства 
а кандидат може да достави и предлог програма 
рада директора школе, као друге прилоге којима 

доказује своје успехе у наставно-педагошком раду, 
организационе и менаџерске способности. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Школа 
нема обавезу враћања документације пријавље-
ном кандидату. Подаци који се прикупљају од 
кандидата биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, број 87/2018). Пријаве на конкурс се 
подносе у затвореним ковертама са назнаком „За 
конкурс”, препорученом поштом или непосредно 
секретаријату школе, са контакт подацима на горе 
наведену адресу.

КРАЉЕВО

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

Наставник рачунарства и 
информатике

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге дете, а најкасније  

до 19.08.2023. године

УСЛОВИ: У погледу услова кандидат треба да 
испуњава услове прописане Законом о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 
129/2021) Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС и 113/17), Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021), Правил-
ником о организацији и систематизацији радних 
места и то: да је држављанин Републике Србије; 
да је пунолетан; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да зна српски језик; да 
има образовање у складу са одредбама члана 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 
10/2019), а у погледу врсте стручне спреме да 
испуњава услове прописане Правилником о врсти 
и степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 
и 1/2021). У складу са чланом 142 став 1, 2 и 4 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 
10/2019, 6/2020, 129/2021) обавезно образовање 
из члана 140 овог закона је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких, и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Образовање из става 1 
овог члана, наставник, васпитач и стручни сарад-
ник је обавезан да стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра 
се да наставник, васпитач и стручни сарадник који 
је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу има тражено образовање из 
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става 1 овог члана закона. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС. Уз попуњени пријавни формулар кандидати 
треба да приложе следеће доказе: извод из мати-
чне књиге рођених (са холограмом), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), диплому 
или уверење о врсти и степену стручне спреме, 
извод из казнене евиденицје (КЕ) као доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, потврду високош-
колске установе да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студирања или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких, и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Докази 
се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о 
раду. Доказ о познавању српског језика подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Докази који су приложени уз пријаву не 
враћају се. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана оглашавања конкурса у 
листу „Послови”. Пријаве се предају лично у секре-
таријату школе или путем поште на адресу школе. 
Конкурсна комисија обавиће разговор са кандида-
тима са листе и сачинити образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и доставити је 
директору у року од осам дана од дана обаваље-
ног разговора са кандидатима. Директор школе 
донеће решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од осам дана од дана достављања образ-
ложене листе.

ОШ „ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ”
36220 Годачица

тел. 036/5877-110

Наставник немачког језика
са 44,44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (породиљско одсуство и 

одсуство ради неге детета)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред 
општих услова за заснивање радног односа из 
члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуњава и 
услове у складу са чланом 139 и чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и да има одго-
варајуће образовање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021 и 1/2022). Степен и врста обра-
зовања за радно место наставник немачког језика 
мора бити из образовно научне области у складу 
са чланом 3 став 1 тачка 3 подтачка 4 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 

17/2021, 18/2021 и 1/2022). Уз пријаву на конкурс 
доставити: уверење о држављанству – не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена копија); извод 
из матичне књиге, са холограмом (оригинал или 
оверена копија); оригинал или оверен препис / 
фотокопију дипломе о стеченом образовању из 
члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. У складу са чланом 142 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, обавезно образовање лица из члана 
140 овог закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са европским системом пре-
носа бодова (доказује се достављањем потврде/
уверења одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или дос-
тављањем уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу – оригинал или овере-
на копија) – за оне који ово образовање поседују, 
а за оне који не поседују, образовање из става 1 
овог члана, наставник, васпитач и стручни сарад-
ник је обавезан да стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу; доказ о 
испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 5) 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања-за извођење наставе на српском језику (уко-
лико кандидат није стекао средње, више или висо-
ко образовање на српском језику) у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске уста-
нове; доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење), подноси само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду; уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (доказује 
се изводом из казнене евиденције, коју прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих посло-
ва надлежне полицијске управе – оригинал или 
оверена копија). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи у складу са чланом 154 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Рок 
за подношење пријаве са важећим, односно уред-
но овереним фотокопијама потребних докумена-
та је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуред-
не пријаве 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 су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе из претходног става, сачињава образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор установе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе из претходног става. Пријаве 

са потребном документацијом слати на адресу 
школе ОШ ”Олга Милутиновић” Годачица, 36220 
Чукојевац или лично у секретаријат школе у вре-
мену од 09.00-12.00 часова, сваког радног дана. За 
сва додатна обавештења обратити се на телефон 
036/5877-110.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
36214 Врба, Цара Лазара 2а

тел. 036/5865-582
e-mail: skolavrba@gmail.com

Наставник немачког језика
са 11% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (породиљско одсуство и 

одсуство ради неге детета)

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – Одлука УС, 113/2017, 95/2018 – аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове прописане члановима: 139 став 1 тачка 1, 
2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1) подтачка 
1 и 2 и тачка 2) истог члана, чланом 142 став 1 и 
став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/019, 6/2020, 129/21). Степен и врста образо-
вања морају бити у складу са чланом 3. став 1 тач-
ка 3) подтачка 4) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022). Кандидат мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са европ-
ским системом преноса бодова.Наставник који 
је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из члана 142 став 1 овог закона. Кандидат који 
који нема образовање из члана 142 став 1 овог 
закона, обавезан је да га стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов полагања испита за лиценцу; 
да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад – српски језик. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министрства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар канди-
дат прилаже: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе; оригинал или оверену фотокопију дока-
за да кандидат има образовање из психолошких 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова, односно доказ о положеним испитима 
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из педагогије и психологије или доказ о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(за кандидате који поседују наведени доказ), кан-
дидат који није положио испит из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, обавезан 
је да их положи у року од једне а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу; извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверену копију); 
уверење о држављанству (оригинал или оверену 
копију), не старије од 6 месеци; доказ да кандидат 
није осуђиван за напред наведена кривична дела, 
извод из казнене евиденције, прибавља кандидат 
у Министарству унутрашњих послова – надлежне 
полицијске управе (оригинал или оверену фото-
копију), не старији од 6 месеци; доказ (да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад – српски језик) обавезно достављају само они 
кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика. Лекарско уверење, којим 
се потврђује да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, се подноси пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року под осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
се у року од осам дана упућују на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запо-
пшљавања применом стандардизованих поступа-
ка. 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 разго-
вор са кандидатима са листе, сачињава образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и доставља директору у року од осам дана 
од обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор установе доноси решење о избору кандида-
та по конкурсу у року од осам дана од дана дос-
тављања образложене листе. Пријаве на конкурс, 
са потребном документацијом, доставити лично, 
или поштом на адресу ОШ „Доситеј Обрадовић”, 
36214 Врба, Цара Лазара 2А. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
телефон: 036/5865-582.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

36207 Витковац
тел. 036/5873-889

Наставник немачког језика
са 44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (породиљско одсуство и 

одсуство ради неге детета) 

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/2018), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене члановима: услове 
из члана 139 , 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/21) и 
члана 3 тачка 3 подачка 4 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 11/12... 3/17, 11/19, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 
и 1/2022) односно да има одговарајуће високо 
образовање за наставника немачког језика и то: 
да има одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чл. 140 став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) 
и тачке 2) и члана 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 

88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/21); чла-
на 3 тачка 3 подтачка 4 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 11/12... 3/17, 11/19, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, /2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 
и 1/2022) за радно место наставника немачког 
језика у основној школи; да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској устнови у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи у складу са 
ЕСПБ (оригинал или оверена фотокопија потврде 
– уверење одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или овере-
на копија уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу) – за оне који ово 
образовање поседују, а за оне који не поседују 
Закон по члану 142 став 2 дозвољава и дефинише 
као обавезу да ово образовање наставник стекне у 
року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом); да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање – доказује се уверењем из казнене еви-
денције (коју прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске упра-
ве са датумом издавања у току трајања конкурса); 
да има држављанство Републике Србије (доказује 
се уверењем о држављанству у оригиналу или 
овереној копији не старије од 6 месеци); да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад – срп-
ски језик, у обавези су да доставе само они кан-
дидати који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
који се налази у делу „Ново на сајту”, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Уз попуњен 
пријавни формулар кандидат доставља: доказ о 
стручној спреми – оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању или уверења о 
стеченом високом образовању, уколико диплома 
није издата; доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ 
(оригинал или овере – на фотокопија потврде – 
уверење одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или овере-
на копија уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу) – за оне који ово 
образовање поседују, а за оне који не поседују 
Закон по члану 142 став 2 дозвољава и дефинише 
као обавезу да ово образовање наставник стекне у 
року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија); уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци – 
оригинал или оверена копија); уверење да није 

осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, као и 
да није утврђено дискриминаторног понашања, у 
складу са законом – прибавља се у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске упра-
ве-са датумом издавања у току трајања конкурса. 
Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – српски језик, у обаве-
зи су да доставе само они кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске устано-
ве да је кандидат положио испит из српског јези-
ка. Биографију са контакт телефоном и адресом 
електронске поште. Лекарско уверење, којим се 
потврђује да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, се подноси пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке 
о избору, кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши национална служба за запошљавање. 
Пријавни формулар са пратећом докуметацијом 
се доставља у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” лично рад-
ним данима од 09.00 до 12.00 часова или поштом 
на адресу ОШ „Бранко Радичевић”, 36207 Витко-
вац, Краљевачка број 31А, са назнаком „Пријава 
на конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
као и пријаве са неовереном документацијом неће 
се разматрати. 

КРУШЕВАЦ

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Чеховљева 1

тел. 037/492-658 

1. Стручни сарадник – педагог  
за 75% радног времена  

и Организатор практичне наставе  
за 25% радног времена

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

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане члановима 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања: 1. одговарајуће високо образовање 
– на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и одговарајући степен и 
врсту образовања по Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у средњим стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 2/2007, 4/2007, 
7/2008, 11/2008 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/2014): 
педагог: дипломирани педагог; професор педаго-
гије; дипломирани школски педагог; дипломира-
ни педагог – мастер; мастер педагог. Организатор 
практичне наставе: послове организатора прак-
тичне наставе може обављати лице које испуња-
ва услове за наставника стручне школе односно 
стручног сарадника (VII степен стручне спреме). 
Лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
висошошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 981 | 06.04.2022.38

и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидат који је у у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу сматра 
се да има образовање из члана 142 став 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
а кандидат који нема образовање из члана 142 
став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, обавезан је да стекне ово образовање 
у року од једне године, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. 2. Поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 3. поседовање држављан-
ства Републике Србије; 4. неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Потребна документација: 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; радну биографију (ЦВ); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; уверење Министарства унутрашњих 
послова о неосуђиваности (подаци из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе, ориги-
нал, не старије од 6 месеци). Уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрење. Пријаве 
слати на горе наведену адресу. 

ОШ „СВЕТИ САВА” 
37208 Читлук, Цара Лазара 491А

тел.037/692-695

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: на основу члана 122 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 
6/20 и 129/21) за директора може бити изабра-
но лице које испуњава услове прописане чланом 
чланом 139 и чланом 140 став 1 тачка 1 и 2, овог 
закона и то: 1. да поседује одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 
6/20 и 129/21) за наставника основне школе, за 
педагога или психолога, стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора да 
има завршене студије првог степена из научне 
области, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2. да има дозволу 
за рад (положен стручни испит односно испит за 
лиценцу) за наставника, педагога или психолога; 
3. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 4. да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 

дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузуимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање и 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; 5. да има држављанство Републике Србије; 
6. да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 7. да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 8. да је савладало обуку и да има положен 
испит за директора установе.

ОСТАЛО: кандидат доставља следећу документа-
цију: одштампан, попуњен и потписан пријавни 
формулар са званичне интернет странице МПНТР 
(http://www.mpn.gov.rs); оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању за наставника основне школе, педа-
гога или психолога, у складу са одредбом члана 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (уз мастер диплому прилаже се и диплома 
основних студија у овереној фотокопији); оверен 
препис или оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу – дозвола за рад настав-
ника или стручног сарадника односно стручном 
испиту; уверење о здравственом стању (лекарско 
уверење) са утврђеним психичким, физичким и 
здравственим способностима за рад са децом и 
ученицима (не старије од шест месеци); уверење 
(извод из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање и давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
– не старије од 6 месеци); уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита и 
друга кривична дела против службене дужности, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом (оригинал, не старије од 6 месе-
ци); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); доказ о знању 
српског језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад (важи за кандидате који су одговарајуће 
образовање стекли на другом језику); потврду о 
радном искуству у области образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања 
(оригинал); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата – извештај просветног 
саветника (оригинал или оверена фотокопија), а 
ако није вршен стручно педагошки надзор у раду 
кандидата – потврду да надзор није вршен; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања (за кандидата 
на конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора школе), односно потврду да у перио-
ду његовог мандата није вршен стручно-педа-
гошки надзор и спољашње вредновање школе; 
оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора – лиценци за 

директора, уколико је кандидат поседује; рад-
ну биографију са кратким прегледом кретања у 
служби; оквирни план рада за време трајања ман-
дата (није обавезно). Документација без доказа 
о положеном испиту за директора сматраће се 
потпуном, а изабрани кандидат биће дужан, да у 
законском року, положи наведени испит у складу 
са чланом 122 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 овог закона за наставника основне школе, 
односно лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, дозволу 
за рад наставника или стручног сарадника, обу-
ку и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлеж-
ног органа. Пријављени кандидати писмено ће 
бити обавештени о именовању директора у скла-
ду са законом. Пријаве на конкурс и достављена 
документација се не враћају кандидатима. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Сва потребна обавештења се могу 
добити код секретара школе на тел. 037/692-695. 
Пријаве са доказима о испуњавању свих услова 
тражених конкурсом слати у затвореној коверти 
препорученом поштом, са назнаком „Пријава на 
конкурс за директора”, на горе наведену адре-
су, или донети лично, радним даном, од 08.00 до 
13.00 часова.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ „25. МАЈ”
16210 Доња Лопушња

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабра-
но лице које испуњава услове прописане чл. 122, 
139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а то су: високо обра-
зовање стечено: 1) на студијама другог степена 
– мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука у ком случају је 
неопходна завршеност студија првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да испуњава 
услове за наставника основне школе, педагога или 
психолога; дозволу за рад (лиценцу) наставника; 
лиценца за директора школе (кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће 
бити дужан да испит за директора школе положи у 
року од две године од дана ступања на дужност); 
психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; знање српског језика и језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
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мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; најмање осам година рада 
на пословима образовања и васпитања у установи 
за образовање и васпитање, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уколико се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, за дирек-
тора школе може бити изабрано и лице које, уз 
испуњеност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
истог закона, то јест високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три годи-
не, или више образовање, за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника, обуку и поло-
жен испит за директора школе и најмање десет 
година рада на пословима васпитања и образо-
вања у установи, после стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву 
за конкурс: попуњен и одштампан формулар за 
пријаву на конкурс (формулар се налази се на 
званичној страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја); доказ о држављанству 
Републике Србије, (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика и језика на ком се изводи образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на тим језицима); ове-
рена фотокопија документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о 
радном искуству; оверена фотокопија доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (само за 
кандидате који су претходно обављали дужност 
директора установе); оверена фотокопија лицен-
це за директора школе (ако је кандидат поседу-
је); биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора 
установе са тачном адресом становања или бора-
вишта, као и бројем телефона; уверење да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (уверење из казнене евиденције надлежне 
службе МУП-а, не старије од 6 месеци оригинал 
или оверена копија); уверења надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, покре-
нута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (оригинал или оверена копија не старије 
од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
– доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве се достављају на адресу: ОШ „25. 
МАЈ”, 16210 Доња Лопушња, са назнаком „Конкурс 
за директора – не отварај”. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе на телефон 
број: 016/267-500. Послата документација се не 
враћа.

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”
16000 Лесковац, Васе Пелагића 5

тел. 016/3436-280

Наставник грађанског васпитања
на одређено време,  

до повратка запослене са боловања,  
са 15% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да поседује одговарајуће високо обра-

зовање у складу са чл. 139, 140, а у вези са чла-
ном 155 став 1 и 2 тачка 1) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 
6/20), стечено на студијима другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), у складу са 
Законом о високом образовању, односно образо-
вање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, а изузетно да је стекао одго-
варајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање, а у 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник 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 и 1/2022) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета у 
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 16/2020 и 3/2021); 2. да има 
држављанство Републике Србије; 3. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 6. да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова и сматра 
се да наставник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, има 
образовање из члана 142 став 1 Закона.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који се налази на сајту Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС. Уз одштампан 
пријавни формулар кандидати достављају и радну 
биографију; диплому о стеченом образовању или 
уверење о дипломирању, у оригиналу или овере-
ној фотокопији са исправом којом се доказује да 
је кандидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, однос-
но доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије или доказ да је кандидат положио 
стручни испит – испит за лиценцу, у оригиналу 
или овереној фотокопији; извод из матичне књиге 
рођених са холограмом, у оригиналу или овере-
ној фотокопији; уверење о држављанству, у ори-
гиналу или овереној фотокопији; оригинал или 
оверену фотокопију доказа о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања (не 
старије од 6 месеци); доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику). Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду са изабраним кан-
дидатом (лекарско уверење). Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 

се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће кандидати бити обавештени 
путем имејла или бројева телефона које су навели 
у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима и обавља разговор са канди-
датима са листе. Разговор са кандидатима ће се 
обавити у просторијама школе ОШ „Васа Пелагић” 
у Лесковцу, о чему ће кандидати бити накнадно 
обавештени. Конкурсна комисија сачињава образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и доставља је директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Директор установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана од 
достављања образложене листе. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве послати на 
горе наведену адресу или доставити, или непо-
средно предати, радним данима од 8 до 12 часова. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, путем телефона: 016/3436-280.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
16000 Лесковац 

Саве Ковачевића 69
тел. 016/212-980

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане чл. 
122 став 2 и 5, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: да има одгова-
рајуће високо образовање из чл. 140 став 1-2 Зако-
на о основама образовања и васпитања тј. високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије)и то: 
1.1 студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; 1.2 студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз чега лице 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 прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да поседује дозволу за 
рад (лиценца) наставника односно стручног сарад-
ника; обуку и пложен испит за директора уставно-
ве – лиценца за директора школе (кандидат који 
ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће 
бити дужан да испит за директора школе положи у 
року од две године од дана ступања на дужност); 
најмање осам (8) година рада на пословима обра-
зовања и васпитања у установи за образовање и 
васпитање, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравственеу 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
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да зна српски језик. Изузетно ако се на конкурс 
не пријави ни један кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 – 2 Закона, за 
директора основне школе може да буде изабрано 
и лице које, уз испуњеност горе наведених усло-
ва, има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 истог Закона тј. високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање, за наставника основне школе, 
дозволу за рад наставника или стручног сарадни-
ка, обуку и положени испит за директора школе 
и најмање десец (10) година рада у установи на 
пословима васпитања и образовања, након сте-
ченог одговарајућег образовања (члан 122 став 6 
Закона). Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 
и 1/2022-у даљем тексту: Правилник), прописани 
су степен и врста образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат при-
лаже: диплому о стеченом образовању у степе-
ну и врсти из Правилника (уз мастер диплому 
прилаже се диплома основних академских сту-
дија); документ о положеном стручном испиту 
за наставника / стручног сарадника – лицен-
ца, документ о положеном стручном испиту за 
директора уставнове – лиценца за директо-
ра (пријава која не садржи доказ о положеном 
испиту за директора установе неће се сматрати 
непотпуном, а уколико по расписаном конкур-
су буде изабрано лице које нема лиценцу за 
директора установе, буће у обавези да испит 
за директора положи у законском року); доказ 
о радном искуству на пословима образовања и 
васпитања; доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима, лекар-
ско уверење – не старије од 6 месеци; доказ о 
неосуђиваности у смислу члана 139 став 1 тач. 
3 Закона, не старије од 6 месеци; доказ да није 
покретнута истрага нити се води поступак пред 
надлежним судом, не старије од 6 месеци; доказ 
о држављанству, уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (са холограмом); доказ о знању српс-
ког језика уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора о раду кандидата – 
извештај просветног саветника уколико га кан-
дидат поседује (уколико у раду кандидата таквог 
надзора није било, кандидат доставља потвр-
ду да није вршен стручно-педагогшки надзор у 
раду кандидата издат од стране свих установа 
у којима је кандидат радио); уколико се на кон-
курс пријављује лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, доставља и 
резултате стручно педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања; биографију са 
кратким прегледом кретања у служби (необавез-
но) и предлог програма рада директора школе. 
Сви наведени докази се достављају у оригиналу 
или овереној фотокопији. Достављена докумен-
тација се не враћа кандидату. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Кандидат који достави неоверене копије 
докумената које прилаже сматраће се да је дос-
тавио непотпуну документацију. Кандидат уз 
својеручно потписану пријаву, преглед кретања 
у служби и својеручно потписану сагласност за 
обраду личних података за потребе спровођења 
поступка конкурса и достављања истих надлеж-
ном Министарству, биографске податке, предлог 
мера, организација и начин руковођења школом 
које би спровео као директор и конкурсну доку-
ментацију, доставља поштом или лично на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на кон-
курс за директора школе”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе на 
телефон 016/212-980.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
16000 Лесковац, Саве Ковачевића 69

тел. 016/218-980

Наставник предметне наставе – 
хемије

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

до повратка на рад са функције 
директора школе у првом мандату,  

са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
у складу са чл. 139 и чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних 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, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022) – за предмет 
хемија, и то: 1. да има одговарајуће високо обра-
зовање: а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1. сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. год.; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати дос-
тављају: пријавни формулар Министарства просве-
те (формулар се може преузети са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја: htp://
www. mpn.gov.rs; оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом образовању 
ако није издата диплома (основне студије и мастер 
акадамске студије); оригинал или оверена копија 
уверења о неосуђиваности не старије од 6 месеци 
(извод из казнене евиденције МУП-а РС), оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверена 
копија извода из матичне књиге рођених. Доказ 
о психичкој, физичој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставити потшом или лично на адре-
су: ОШ „Вук Караџић” Лесковац, Саве Ковачевића 
69, у року од 8 дана од дана објављивања конкура 
у листу НСЗ „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Кандида-
ти који испуњавају све услове конкурса у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Уколико је већ извршена 
психолошка процена способности (у периоду од 
6 месеци пре истека рока за пријаву на овај кон-
курс), кандидат ће у пријави назаначити када и где 
је извршена. Решење о избору кандидата доноси 
директор школе, у року од осам дана од дана када 
конкурсна комисија достави образложену листу 
кандидата. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе радним даном од 10 
до 12 часова и на телефон: 016/218-980.

НИШ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ”
18220 Алексинац, Мишићева 1

тел. 018/4804-827, 018/4804-949

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене на рад

УСЛОВИ: средње образовање, медицинска школа 
– медицинска сестра – васпитач; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом; 
знање српског језика и језика на којем се оства-
рује образовни-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарста просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Потребна документација: ЦВ; 
оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној 
спреми; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
лекарско уверење (изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду); оригинал или 
оверена фотокопија уверења да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење полицијске управе из казнене 
евиденције МУП-а и из надлежног суда). Доказ о 
знању српског језика, достављају само кандида-
ти који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику. Уверења не могу бити старија од 
6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве слати на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс за радно место медицинска 
сестра – васпитач на одређено време”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ВУКИЋЕВИЋ”

18000 Ниш, Ратка Вукићевића 5

Наставник предметне наставе – 
српски језик и књижевност

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020, 
129/2021) и то: имају одговарајуће образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из тачке А) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012... 1/2022) прописани су степен и врста 
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образовања наставника у основној школи – срп-
ски језик: професор српског језика и књижев-
ности; професор српског језика и књижевности 
са општом лингвистиком; професор српске књи-
жевности и језика; професор српске књижевности 
и језика са општом књижевношћу; дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским јези-
цима; дипломирани филолог српске књижевности 
са јужнословенским књижевностима; професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике; про-
фесор за српскохрватски језик са јужнословенс-
ким језицима; професор српскохрватског језика 
са источним и западним словенским језицима; 
професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности за наставу у школама у којима 
се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, 
односно русинском или румунском језику; профе-
сор, односно дипломирани филолог за југословен-
ску и општу књижевност; професор југословенске 
књижевности са страним језиком; дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност; про-
фесор српског језика и књижевности у одељењима 
за националне мањине; професор српског језика и 
српске књижевности; дипломирани компаратиста; 
мастер филолог (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска филоло-
гија (српски језик и лингвистика), Српска књижев-
ност и језик са компаратистиком, Српски језик као 
страни); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Срп-
ска књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Српска филологија (српски језик и 
књижевност), Филологија, модули: Српски језик и 
Српски језик и компаративна књижевност, Компа-
ративна књижевност са теоријом књижевности); 
професор српскохрватског језика и књижевности; 
мастер филолог из области филолошких наука; 
професор југословенске књижевности и српског 
језика; мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет). Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима Српски 
језик и књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са компаратистиком; 
Српска филологија: српски језик и књижевност; 
Србистик; имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; имају држављанство Републике 
Србије; знају српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из тач. 1), 3), 4), 5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, достављају школи, у року од осам дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати су дужни 
да доставе: пријавни формулар доступан на зва-
ничној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; доказ о стеченом 
одговарајућем образовању – оверена фотокопија 
дипломе, односно уверења за лица којима још није 

издата диплома. Лице из тачке 1) – А) подтачка 
(2) доставља и доказ да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Лица са звањем мастер достављају и доказ 
да имају претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са компаратистиком; Српска 
филологија: српски језик и књижевност; Србистик 
(оверена фотокопија); уверење о неосуђиваности, 
не старије од 6 месеци – уверење из казнене еви-
денције издаје надлежна Полицијска управа МУП 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); кандидат који није сте-
као образовање на српском језику доставља доказ 
о знању српског језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат доставља и своје 
контакт податке. Кандидати који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос из чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима и сачињава обрзаложену листу свих кан-
дидата који испуњавау услове. Директор доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана достављања образложене листе. Пријаве 
на конкурс, са потребном документацијом, слати 
на адресу школе: Основна школа „Ратко Вукиће-
вић”, 18000 Ниш, Ратка Вукићевића 5, или предати 
непосредно у секретаријату школе, у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за пријем у рад-
ни однос – за радно место: наставник предметне 
наставе – српски језик и књижевност”. Рок за дос-
таву школи: 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Додатне информације 
могу се добити на телефон школе: 018/242-352.

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Трг краља Милана 8

Наставник предмета 
кореспонденција и правни послови

УСЛОВИ: Наставник предмета право поред одго-
варајућег нивоа образовања прописаног Законом, 
мора да има и стечен одговарајући стручни назив 
прописан Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Економија, право и администрација („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 
2/17, 1/19, 9/2019, 2/2020 и 1/2021), те послове 
наставника предмета кореспонденција и правни 
послови може да обавља: дипломирани правник; 
мастер правник, претходно завршене основне ака-
демске студије у области правних наука; У радни 
однос у установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним чланом 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и 
то лице које: има одговарајуће образовање; има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на коме се оства-

рује образовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати 
су дужни да приложе одговарајућу документацију 
којом доказују испуњеност прописаних услова, и 
то: кратку биографију (ЦВ); оверен препис / фото-
копију дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању (кандидати који су стекли 
академско звање мастер достављају и оверену 
фотокопију дипломе или уверење са основних 
академских студија); уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци) оригинал или оверену 
фотокопију; уверење о неосуђиваности (не ста-
рије од шест месеци) оригинал или оверену фото-
копију; лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима 
(доказ подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду); доказ о знању српског јези-
ка подносе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а конкурсну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз конкурсну 
документацију кандидати достављају и потписану 
сагласност којим потврђују да су упознати са свим 
правима и обавезама које се односе на обраду 
личних података које ће вршити Правно-послов-
ној школи Ниш у наведену сврху. Ова сагласност 
важи за све време трајања поступка пријема у 
радни однос. Пријаве и приложена документација 
се не враћају. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
адресу: Правно-пословна школа Ниш са назнаком 
„За конкурсну комисију”, Трг краља Милана број 
8, 18000 Ниш.

ГИМНАЗИЈА 
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
18000 Ниш, Бранка Радичевића 2

Наставник географије
УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука или обра-
зовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године: професор географије; дипломира-
ни географ; дипломирани географ – просторни 
планер; дипломирани професор географије – мас-
тер; мастер географ; мастер професор геогра-
фије; дипломирани географ – мастер. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије 
студијског програма: географија, дипломирани 
географ, професор географије. Кандидати треба 
да испуњавају услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021) – у даљем тексту Закон: да имају одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 и 
142 Закона и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији и основној 
школи; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
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из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају српски језик (уколико 
је образовање завршено на страном језику). Доказ 
о испуњености услова из тачке 1), 3) – 5) састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
овог члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије, и потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају 
установи и то: кратку биографију (ЦВ); диплому 
или уверење о завршеном одговарајућем образо-
вању (кандидати који су стекли академско звање 
мастер достављају и оверену фотокопију дипломе 
са основних академских студија); уверење да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање – не старије од 6 месеци (уве-
рење из казнене евиденције се прибавља у Минис-
тарству унутрашњих послова, а поврда да није 
утврђено дискриминаторно понашање прибавља 
се од Повереника за родну равноправност); извод 
из матичне књиге рођених (на обрасцу са хологра-
мом без рока важења); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика уколико је образовање стечено на другом 
језику. Сва документа достављају се у оригиналу 
или овереној фотокопији. 

Наставник немачког језика
за 77,78% радног времена  

(31.05 сати недељно),  
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
замена радника на боловању

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука или обра-
зовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност; про-
фесор немачког језика и књижевности; мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Немачки језик и књижевност); 
мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и књижевност). Лица која су стекла 
академско звање мастер, морају имати претходно 
завршене основне академске студије из области 
предмета, односно на студијским групама/програ-
мима: Језик, књижевност, култура, модул Немач-
ки језик и књижевност; Немачки језик. Кандидати 
треба да испуњавају услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021) – у даљем тексту Закон: да имају одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 и 
142 Закона и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадни-

ка и помоћних наставника у гимназији и основној 
школи; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају српски језик (уколико 
је образовање завршено на страном језику). Доказ 
о испуњености услова из тачке 1), 3) – 5) састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
овог члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије, и потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају 
установи и то: кратку биографију (ЦВ); диплому 
или уверење о завршеном одговарајућем образо-
вању (кандидати који су стекли академско звање 
мастер достављају и оверену фотокопију дипломе 
са основних академских студија); уверење да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање – не старије од 6 месеци (уве-
рење из казнене евиденције се прибавља у Минис-
тарству унутрашњих послова, а поврда да није 
утврђено дискриминаторно понашање прибавља 
се од Повереника за родну равноправност); извод 
из матичне књиге рођених (на обрасцу са хологра-
мом без рока важења); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика уколико је образовање стечено на другом 
језику. Сва документа достављају се у оригиналу 
или овереној фотокопији. 

ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу: Гимназија 
„Свертозар Марковић”, 18106 Ниш, Бранка Ради-
чевића 2, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве прија-
ве пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
послате путем електронске поште узеће се у раз-
матрање само уколико су благовремене, потпуне и 
разумљиве и уколико су сва потребна документа 
послата скенирана у ПДФ формату. 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). Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу је Јелена Ђорђевић, секре-
тар школе, на телефон број: 018/242-984.

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
18105 Ниш, Кнегиње Љубице 10

Наставник у звање доцент за ужу 
научну област Историја уметности

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор 
у звање и заснивање радног односа наставника 
поред општих услова, треба да испуњавају и усло-
ве прописане чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, Минималним условима за избор у звања 
наставника на универзитету („Службени гласник 
РС”, бр. 101/2015, 102/2016, 119/2017 и 152/2020), 
чланом 165. Статута Универзитета у Нишу, одред-
бама Правилника о поступку стицања звања и 

заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Нишу и Ближим критеријумима за избор у 
звања наставника Универзитета у Нишу („Гласник 
Универзитета у Нишу”, бр. 2/2020 и 1/2021 – даље: 
Ближи критеријуми). Испуњеност услова учесни-
ка конкурса за избор у звање наставника сагле-
дава се на основу референци које је остварио у 
периоду од избора у претходно звање наставни-
ка до истека рока за пријављивање кандидата 
на Конкурс, осим када се први пут бира у звање 
наставника када се узимају у обзир референце 
у периоду од претходних 5 (пет) година од дана 
објављивања Конкурса. Приликом пријављивања 
на Конкурс кандидати подносе: пријаву на Кон-
курс (образац пријаве на Конкурс кандидати могу 
преузети на интернет страници Факултета – www.
artf.ni.ac.rs); оверене фотокопије диплома о свим 
завршеним нивоима студија из области за коју 
је Конкурс објављен. У случају да кандидат уве-
рењем доказује стечено академско, научно, однос-
но стручно звање, прилаже наведено уверење 
оригинал или оверену фотокопију, као и оригинал 
потврде надлежне високошколске установе да 
диплома није издата; списак научних и стручних 
радова из области за коју је Конкурс објављен и 
саме радове; доказ о искуству у педагошком раду 
са студентима (уколико поседују); биографију са 
библиографијом у штампаном и електронском 
облику – на компакт диску у Wорд формату и пра-
тећим материјалом; попуњен, одштампан и пот-
писан образац о испуњености услова за избор 
у звање наставника који се налази на wеб пор-
талу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). 
За попуну обрасца потребно је да кандидат има 
кориснички налог на порталу www.npao.ni.ac.rs 
Уколико кандидат нема кориснички налог, потреб-
но је да се ради отварања налога јави Пројектанту 
информатичке инфраструктуре Факултета, путем 
електронске поште: dejan.krasic@artf.ni.ac.rs; уве-
рење надлежне полицијске управе да нису прав-
носнажном пресудом осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској уста-
нови, не старије од шест месеци. Кандидати који 
конкуришу за избор у звања наставника одржавају 
и приступно предавање у складу са Правилником 
о поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Нишу, када је 
оно Ближим критеријумима предвиђено као обаве-
зан услов за избор у звање наставника. Кандидати 
подносе пријаве на Конкурс са прилозима и радо-
вима (конкурсну документацију) на адресу Факул-
тета: Улица кнегиње Љубице 10, 18105 Ниш. Рок 
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве 
и пријаве кандидата које нису поднете на начин 
прописан чланом 5. ставови 1. и 2. Правилника 
о поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Нишу, сматраће 
се неуредним пријавама и неће бити разматране, 
о чему Факултет доноси посебан закључак и дос-
тавља га кандидату и Универзитету у Нишу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„УЧИТЕЉ ТАСА”

18000 Ниш, Рајићева 24

Васпитач припремног предшколског 
програма

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за васпитаче 
(основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије), 
студије у трајању од три године или више обра-
зовање; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, 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 
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других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; знање српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву са био-
графским подацима на конкурс кандидат подноси: 
попуњен пријавни формулар који се преузима са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; доказ о сте-
ченом одговарајућем образовању (оверена фото-
копија дипломе о стеченом образовању, односно 
уверења о стеченом одговарајућем образовању 
за лица којима још није издата диплома); доказ 
надлежне полицијске управе о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (оригинал или оверена фотоко-
пија – не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од шест месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уколико кандидат није стекао обра-
зовање на српском језику у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уве-
рење као доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе. У току поступка одлучивања о избору 
кандидата за пријем у радни однос врши се прет-
ходна провера психолошких способности канди-
дата. Проверу психолошких способности за рад 
са ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих посту-
пака. Рок за подношење пријава по конкурсу је 8 
дана. Пријаве са доказима о испуњености услова 
подносе се на адресу школе: ОШ „Учитељ Таса”, 
18000 Ниш, Рајићева 24, са назнаком „За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати, а сви кандидати у пријави треба да наве-
ду број контакт телефона и тачну адресу.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

18000 Ниш, Александра Медведева 18

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање за наставника, педа-
гога или психолога за рад у подручју рада шко-
ле – електротехника. Поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) 
за наставника, педагога или психолога за рад у 
подручју рада школе, електротехника и то: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из 

научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; дозволу за рад 
наставника, педагога или психолога, и то за рад у 
школи у подручју рада којој припада школа (елек-
тротехника); обуку и положен испит за директора 
установе (кандидат који ту лиценцу не поседује 
може бити изабран, али ће бити дужан да испит 
за директора положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; одго-
варајућу психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; није прав-
носнажном пресудом осуђивано 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 родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених мађународним правом без 
обзира на изречену кривичну санкцију за које није 
у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно васпитни рад; држављанин је 
РС. Изабрани директор који нема положен испит 
за директора – лиценца за директора дужан је 
да га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност, у противном престаје му дуж-
ност директора. Уз попуњени пријавни формулар 
који се преузима са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и тенолошког 
развоја РС, кандидат треба да поднесе следећу 
документацију: доказ о држављанству (уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (венчаних за жене); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању (не старије од 6 месеци). 
Кандидати који су стекли образовање по пропи-
сима о високом образовању почев од 10.09.2005. 
године достављају оверену фотокопију дипло-
ме и мастер и основних студија (не старије од 6 
месеци); доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима (лекарско 
уверење не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима); 
оверен препис или оверену фотокопију докумен-
та о положеном стручном испиту; доказ да није 
правноснажном пресудом осуђивано 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 родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених мађународним правом 
без обзира на изречену кривичну санкцију за које 
није у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење из МУП не старије од 6 
месеци); доказ да против кандидата није подигну-
та оптужница, оптужница није ступила на пра-
вну снагу (уверење суда не старије од 6 месеци); 
потврду о радном искуству у области образовања 
и васпитања издату након објављивања огласа; 
доказ о резултату стручно педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника); 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидати који су претходно обављали дужност 
директора установе); оверен препис или оверена 
фотокопија лиценце за директора установе (ако 
је кандидат поседује) – оверену фотокопију не 
старију од 6 месеци; биографију кандидата – пре-
глед кретања у служби са биографским подацима 
(адресом становања, бројем телефона, адресом 
електронске поште..; доказе о својим стручним 
и организационим способностима. Директор се 
бира на четири године. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Благовременом пријавом 

на конкурс сматра се пријава које је непосредо 
предата школи пре истека рока утврђеног у кон-
курсу или је пре истека тог рока предата пошти у 
облику препоручене пошиљке. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи радну биографију 
и све доказе о испуњености услова за избор чије 
се прилагање захтева конкурсом. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова се подносе на адресу 
школе: Електротехничка школа „Никола Тесла”, 
18000 Ниш, Александра Медведева 18, са назна-
ком „Конкурс за директора” или лично у просто-
ријама секретара школе, сваког радног дана од 
08.00-14.00 часова. За све информације обратити 
се секретару школе на телефон: 018/588-051.

НОВИ ПАЗАР

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб.

тел. 020/338-420

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Енглеска и америчка књижевност и 
култура

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Ликовна уметност

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате предвиђе-
ни су одредбама Закона о високом образовању, 
Статутом и Правилником о избору у звања на Уни-
верзитету у Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс 
кандидати подносе: биографију, оверене фото-
копије диплома о завршеним основним, мастер 
/ магистарским и докторским студијама, оверена 
фотокопија претходног избора у звање, списак 
објављених радова и радове, уџбеничку лите-
ратуру и сл. Пријаве се подносе Правној служби 
Универзитета на горе наведену адресу у року од 
10 дана од дана објављивања конкурса. Образац 
захтева за пријаву на конкурс за избор у звање 
и засновање радног односа може се преузети на 
официјалном сајту Униврзитета у Новом Пазару – 
www.uninp.edu.rs. Непотписане, неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Додат-
не информације на горе наведени број телефона, 
Правна служба.

ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

тел. 020/5100-710

Наставник историје
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: а) да имају одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена, 
мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, сходно 
Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у Гимназији; б) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
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лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс и пријавни фор-
мулар (који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја), кандидати достављају следећу доку-
ментацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, у публикацији „Послови“: 1. оверен 
препис / фотокопије диплома о стеченом обра-
зовању основних и мастер студија; 2. уверење о 
држављанству; 3. извод из матичне књиге рође-
них; 4. доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); 5. доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања. Дока-
зи 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 горе наведену адресу. Информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе или 
на број телефона 020/5100-710. 

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, 28. новембар 163

тел. 020/318-198

Оглас објављен 02.03.2022. године, у публикацији 
НСЗ „Послови” (број 976), поништава се за радно 
место: наставник метематике, на одређено време 
ради замене, одсутног запосленог преко 60 дана 
до његовог повратка. 

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб.

тел. 020/385-710, 020/385-709

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

2 извршиоца

Наставник немачког језика
са 89% радног времена, на одређено 

време, до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

Наставник физике
на одређено време, до повратка 

запослене односно до њеног повратка са 
радног места директора школе

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове пред-
виђене чл. 139, 140, 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2022) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). У радни однос 
могу бити примљена лица која испуњавају одређе-
не услове: поседују одговарајуће образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, 
(2) студије другог степена из области педагошких 

наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на који комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука, при чему да има завшене студије првог сте-
пена из научне односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четри 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Кан-
дидат мора да: 1. има одговарајуће образовање, 2. 
има психичку, физичку и здраствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3. није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4. има држављанство Републике Србије, 5. 
зна српски језик и језик (босански) на ком се ост-
варује образовано васпитни рад. Услови из става 1 
члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености улова из става 1 тачка 1), 3)-5) саст-
вни су део пријаве на конкурс, а докази из става 
1 тачка 2 овога члана прибављају се пре закљу-
чења уговора о раду. Обавезно образовање лица 
из члана 140 овога закона је и образовање из пси-
холошких педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих је по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Докази о испуњености усло-
ва из члана 139 став 1 тачка 1), 3)-5) саставни део 
су пријаве наконкурс, а докази из става 1 тачка 2 
овог члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
установи са потребном документацијом. Провера 
психофизичке способности за рад са децом и уче-
ницима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве 
слати на горе наведену адресу. Контакт телефон: 
020/385-710 и 020/385-709 од 09-14 часова.

НОВИ СА Д

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНA ШКОЛA
„ЈОЖЕФ АТИЛА”

21000 Нови Сад, Шарпланинска 28
тел. 021/505-141

Оглас објављен 02.02.2022. године, у публикацији 
„Послови”, поништава се у целости.

ОШ „ЈАН ЧАЈАК”
21470 Бачки Петровац, Сладковичова 2

Наставник физичког  
и здравственог васпитања

са 95% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 ЗОСОВ, и то: 1) да има одговарајуће 
образовање; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузи-

мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и сло-
вачки језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Послове наставника може да обавља лице 
које је стекло основно, средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, према члану 141 став 7 ЗОСОВ. Усло-
ви доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова саставни су део пријаве на конкурс, сем 
доказа из тачке 2) који се прибавља пре закљу-
чења уговора о раду. Према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022) одговарајуће 
образовање има, односно наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада у предметној наста-
ви може да изводи лице које је стекло високо 
образовање, и то: физичко васпитање: професор 
физичког васпитања, професор физичке културе, 
дипломирани педагог физичке културе, профе-
сор физичког васпитања – дипломирани тренер 
са назнаком спортске гране, професор физичког 
васпитања – дипломирани организатор спорт-
ске рекреације, професор физичког васпитања 
– дипломирани кинезитерапеут, дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта, мастер 
професор физичког васпитања и спорта, мастер 
професор физичког васпитања и кинезитерапије, 
професор физичког васпитања и спорта, мастер 
физичког васпитања и спорта, професор спорта и 
физичког васпитања, професор спорта и физич-
ке културе, – мастер професор предметне наста-
ве (претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет).

ОСТАЛО: Кандидати, попуњавају пријавни фор-
мулар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије, који заједно са потребном 
документацијом достављају школи на горе наведе-
ну адресу, са напоменом „Пријава на конкурс“. Рок 
за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у обзир. 

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ” 
21234 Бачки Јарак, Младена Стојановића 21

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које: има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника основне школе, за педагога 
и психолога стечено: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице које је 
стекло образовање на студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
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студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука мора да има звршене 
студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; има дозволу за рад за наставника 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на коме остварује образов-
но-васпитни рад. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма 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 за 
наставника основне школе, то јест високо образо-
вање стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године, или вишим образовањем за наставника 
основне школе, дозволу за рад наставника, обуку 
и положен испит за директора школе и најмање 
десет година рада на пословима образовања и 
васпитања у установи за образовање и васпитање, 
после стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси: пријаву на 
конкурс са биографским подацима, односно рад-
ном биографијом; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту; потвр-
ду о годинама рада у области образовања после 
стеченог одговарајућег образовања; уверење 
основног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога – за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примања или давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уверење 
МУП-а да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; уверење привредног суда да није правос-
нажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (може из досијеа запосленог, 
а изабрани кандидат ће накнадно, пре закључења 
уговора, доставити ново лекарско уверење); уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; оверену фотокопију доказа о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), уколико га посе-
дује, односно потписану изјаву да није имао струч-
но-педагошки надзор у раду; за кандидате који су 
претходно обављали дужност директора школе 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања; оверену 
фотокопију лиценце за директора (ако је канди-

дат поседује); доказ о знању српског језика, уко-
лико високо образовање није стечено на српском 
језику (оверена фотокопија дипломе о стеченом 
средњем или вишем образовању на српском језику 
или потврда одговарајуће високошколске устано-
ве да је кандидат положио испит из српског јези-
ка). Приложене фотокопије треба да буду овере-
не од стране јавног бележника. Кандидат изабран 
за директора школе који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност, у складу са 
условима прописаним законом.Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc 
и одштампани формулар заједно са пријавом на 
конкурс за избор директора и комплетном доку-
ментацијом доставља лично или поштом на адресу 
школе, са назнаком „Конкурс за избор директора 
школе”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату школе на телефон бр. 
021/847-438. 

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
21213 Змајево, Ивана Милутиновића 64

Наставник физичког васпитања
са 60% норме

Стручни сарадник педагог
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1-5, и чла-
ном 140 став 1 тачка 1 и 2 и и чланом 142 став 1 
и 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20) односно да: 1. има одговарајуће образо-
вање према одредбама Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 
15, 13, 5/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 
11/19) стечено: (1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, или на студија-
ма другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
(2) на основним студијама у трајању од најмање 
четри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; обавезно образовање из члана 140 Закона је 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
киг дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова; 
2. има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: доказе о испуњености услова конкурса 
кандидати достављају школи уз попуњен пријав-

ни формулар који се може преузети на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља: биографију, доказ о одгова-
рајућем образовању, доказ о држављанству РС, 
доказ из казнене евиденције МУП-а о неосуђива-
ности, извод из матичне књиге рођених. Доказ о 
здравственој способности доставља кандидат који 
је изабран, пре закључења уговора о раду. Докази 
о испуњености услова морају бити у оргиналу или 
оверене копије, не старије од шест месеци. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве на конкурс донети лично 
или слати на адресу ОШ „Јован Јовановић Змај”, 
21213 Змајево, Ивана Милутиновића 64 са назна-
ком „Не отварати – пријава за конкурс“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узимати у 
разматрање. 

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 2

Наставник предметне наставе – 
норвешки језик и књижевност

УСЛОВИ: стечено звање: професор, односно 
дипломирани филолог за скандинавске језике; 
мастер филолог (студијски програм Скандинавски 
језици, студијски програм или главни предмет, 
односно примарни језик Норвешки језик и књи-
жевност); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, односно 
примарни језик Норвешки језик и књижевност). 
Услови у погледу образовања: одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Одго-
варајуће образовање подразумева и образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са европским системом преноса бодова. Општи 
услови: кандидат мора да има одговарајуће обра-
зовање; психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије и да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: кратку 
биографију; попуњен формулар за пријем у рад-
ни однос у установи образовања и васпитања који 
се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија, не 
старије од шест месеци); оверену копију дипло-
ме; доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику; кандидат који има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина доставља одговарајућу потврду / уверење 
високошколске установе о броју остварених бодо-
ва, односно положеним испитима из педагогије и 
психологије, односно оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту / испиту за лиценцу; 
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уверење о неосуђиваности (да лице 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 родоскрвнуће, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање) које издаје надлежна полицијска управа 
Министарства унутрашњих послова – оригинал 
или оверена копија, не старије од шест месеци; 
доказ о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: пријаве се подносе у затвореној ковер-
ти са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос 
на радно место – наставник предметне наставе – 
норвешки језик и књижевност”, на горе наведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање. Пси-
холошку процену способности за рад са децом у 
ученицима извршиће Национална служба за запо-
шљавање, а доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима доста-
виће изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Директор доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од достављања образ-
ложене листе канидата. Разговор са кандидатима 
биће обављен у просторијама Карловачке гимна-
зије. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти од секретара школе на број телефона 021/881-
777 радним данима од 08.00 до 12.00 часова. 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-427

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Примењено 

софтверско инжењерство
на одређено време од 5 година,  

са 10% радног времена

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има најмање 
три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правил-
ника о минималним условима за избор наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Рачунарска техника и 

рачунарске комуникације
на одређено време од 5 година,  

са 30% радног времена

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 

Електротехничко и рачунарско инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има најмање 
три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правил-
ника о минималним условима за избор наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Примењене 

рачунарске науке и информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство 
или ИМТ (Информациони инжењеринг) или 
ИМТ (Информациони инжењеринг и аналитички 
инжењеринг), да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање осам (8), 
односно да има најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи, као и 
услови прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 14 Правилника о минимал-
ним условима за избор наставника на Универзите-
ту у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о 
минималним критеријумима за избор наставника и 
сарадника на Факултету техничких наука у Новом 
Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Електроника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има најмање 
три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правил-
ника о минималним условима за избор наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Сценска архитектура, техника 

и дизајн – сценска архитектура и 
техника

на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 
Архитектура (ТТ) или Сценски дизајн, да је прет-
ходне степене студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8), односно да има најмање 
три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правил-
ника о минималним условима за избор наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу 
научну област Инжењерство 

информационих система
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 
Информационе технологије или индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент или елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има најмање 
три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правил-
ника о минималним условима за избор наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Метрологија, квалитет, 
еколошко инжењерски аспекти, 

алати и прибори
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 
Машинско инжењерство или инжењерство зашти-
те животне средине, да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно да има најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи, као и 
услови прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 14 Правилника о минимал-
ним условима за избор наставника на Универзите-
ту у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о 
минималним критеријумима за избор наставника и 
сарадника на Факултету техничких наука у Новом 
Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу 
научну област Термотехника, 

термоенергетика и управљање 
енергијом

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 
Машинско инжењерство, да је претходне степене 
студија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, као 
и услови прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 14 Правилника о минимал-
ним условима за избор наставника на Универзите-
ту у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о 
минималним критеријумима за избор наставника и 
сарадника на Факултету техничких наука у Новом 
Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Електроенергетика
на одређено време од 5 година,  

са 85% радног времена

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има најмање 
три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правил-
ника о минималним условима за избор наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду.
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Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Теоријска и примењена 
математика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области При-
мењена математика или Математичке науке, да је 
претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има најмање 
три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правил-
ника о минималним условима за избор наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Рачунарска техника и 
рачунарске комуникације

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има најмање 
три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правил-
ника о минималним условима за избор наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област 
Енергетика у машинству

у звању ванредног професора на 
одређено време од 5 година или 

редовног професора на неодређено 
време

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 
Машинско инжењерство или Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, да је претходне степене 
студија завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно да има најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи, као и усло-
ви прописани чланом 74 Закона о високом образо-
вању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом 
Саду, чланом 14 Правилника о минималним усло-
вима за избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним 
критеријумима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област 
Енергетска електроника, машине, 

погони и обновљиви извори 
електричне енергије

у звању ванредног професора на 
одређено време од 5 година или 

редовног професора на неодређено 
време

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има најмање 
три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74 

Закона о високом образовању, чланом 143 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правил-
ника о минималним условима за избор наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област 
Рачунарска техника и рачунарске 

комуникације
у звању ванредног професора на 
одређено време од 5 година или 

редовног професора на неодређено 
време

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има најмање 
три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правил-
ника о минималним условима за избор наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област 
Машински елементи, механизми и 

инжењерске графичке комуникације
у звању ванредног професора на 
одређено време од 5 година или 

редовног професора на неодређено 
време

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 
машинско инжењерство, да је претходне степене 
студија завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно да има најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи, као и усло-
ви прописани чланом 74 Закона о високом образо-
вању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом 
Саду, чланом 14 Правилника о минималним усло-
вима за избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним 
критеријумима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 
Производни и услужни системи, 

организација и менаџмент
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни назив доктора наука, односно док-
тора уметности или одбрањена докторска дисер-
тација, из области Индустријско инжењерство и 
инжењерски менаџмент као и услови прописани 
чланом 13 Правилника о минималним условима за 
избор наставника и сарадника на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 
Рачунарска техника и рачунарске 

комуникације
на одређено време од 3 године,  

са 30% радног времена

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни назив доктора наука, односно док-
тора уметности или одбрањена докторска дисер-
тација, из области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, као и услови прописани чланом 
13 Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 
Инжењерство заштите животне 

средине
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни назив доктора наука, однос-
но доктора уметности или одбрањена докторска 
дисертација, из области Инжењерство заштите 
животне средине и заштите на раду или Машин-
ско инжењерство као и услови прописани чланом 
13 Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду. 

ОСТАЛО: приложити: 1. пријаву за заснивање 
радног односа и избор у звање (навести звање, 
прецизан назив уже области и датум објављивања 
конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом 
(списак радова); 3. оверене фотокопије диплома и 
додатака дипломама са свих нивоима студија. за 
дипломе стечене у иностранству потребно је при-
ложити доказ о признавању стране високошкол-
ске исправе; 4. фотокопирану или очитану личну 
карту; 5. потврду о оцени резултата педагошког 
рада-мишљење студената, уколико кандидат посе-
дује педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а да 
кандидат није правоснажно осуђиван за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи; 7. фотокопије објављених научних, 
односно стручних радова у научним часописима, 
зборницима или саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима, односно признатих 
уметничких остварења, оригиналних стручних ост-
варења (пројеката, студија, патената, оригиналних 
метода и сл.). објављених уџбеника, монографија, 
практикума или збирки задатака, за ужу науч-
ну, уметничку, односно стручну област за коју се 
бира; 8. доказе о руковођењу или учешћу у науч-
ним, односно уметничким пројектима, оствареним 
резултатима у развоју научно-наставног подмлат-
ка на факултету, учешћу у завршним радовима на 
специјалистичким, мастер и докоторским академ-
ским студијама. За избор у звање: доцента, ван-
редног професора или редовног професора прило-
жити и: 1. попуњен електронски образац: Реферат 
комисије о кандидатима за избор у звање настав-
ника УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф. 
Сајт Универзитета у Новом Саду: https: //www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/
dokumenti/aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje Кан-
дидат исти треба да пошаље не е-mail: opstaftn@
uns.ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кан-
дидата. За сваку одредницу коју кандидат испуња-
ва неопходно је приложити доказ у форми одлуке, 
решења, потврде и сл. За чланство у удружењима, 
одборима, органима управљања и сл., неопходно 
је доставити потврду надлежних институција или 
навести линк са сајта институције на ком се јасно 
види кандидатово учешће у раду. За чланство у 
комисијама за изборе у звања, неопходно је доста-
вити решење о именовању комисије. За учешће 
у програмским и организационим одборима ску-
пова, неопходно је доставити потврду о учешћу 
или навести линк са сајта институције на ком се 
јасно види кандидатово учешће у раду. За избор у 
звање редовног професора, као доказе о цитира-
ности обавезно је доставити потврду Матице срп-
ске, поред које кандидат може доставити и друге 
доказе (научне радове у којима се види цитира-
ност, одштампану листу цитата са Scopus-а и сл.). 
Ако је научни рад који представља услов за избор 
у звање наставника у штампи, неопходно је да 
аутор приложи потврду уредништва часописа са 
подацима о називу чланка, ауторима и завршеном 
процесу рецензирања. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу за сваки конкурс за стицање звања и 
заснивање радног односа, посебно. Комисија ће 
разматрати само благовремене пријаве. Одлука 
о избору у звање ступа на снагу почев од дана 
ступања на снагу уговора о раду. Рок за пријаву 
кандидата на конкурс је 8 (осам) дана од дана 
објављивања.
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СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ”

21400 Бачка Паланка
Трг братства јединства 23

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабра-
но лице које испуњава услове прописане чл. 122, 
чл. 139 и 140 став 1 и 2 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 има одговарајуће образовање из чл. 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, то јест образовање стечено: 1. на 
студијама другог степена – мастер академских сту-
дија, мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије (студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, тансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука – у ком је 
случају неопходна завршеност студија првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета) или 
2. на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, за 
наставника средње стручне школе у оквиру под-
ручја рада Економија, право и администарција и 
Трговина, угоститељство и туризам, педагога или 
психолога, 3. да има дозволу за рад наставника 
или стручног сарадника (положен стручни испит 
– лиценца); 4. да има обуку и положен испит за 
директора (кандидат који ту лиценцу не посе-
дује може бити изабран, али ће бити дужан да 
испит за директора школе положи у року од две 
године од дана ступања на дужност); 5. да има 
најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 6. да има психичку, физичку 
и здравстену способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење); 7. да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 8.да има држављанство Републике Србије; 
9. да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс преузете са сајта 
Министарства просвете, кандидати треба да при-
ложе: оригинал или оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис 
/ фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу (дозволу за рад наставника или стручног 
сарадника), односно положеном стручном испиту; 
потврду о радном искуству – од најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања; 
лекарско уверење, као доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, доказ / уверење о знању српског 
језика на којем се у школи изводи образовно-вас-
питни рад (ако се из дипломе о стеченом образо-
вању може утврдити да је образовање стечено на 
српском језику, не треба подносити доказ о знању 
језика); уверење о неосуђиваности у смислу члана 
139 став 1 тачка 3 Закона, кандидат је дужан да 
достави: доказ да није покренута истрага нити се 
води поступак пред надлежним судом; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из мати-
чне књиге рођених; доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 

вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора школе); оверен 
препис / фотокопију лиценце за директора шко-
ле (ако је кандидат поседује). Уколико се на кон-
курс пријави кандидат који је претходно обављао 
дужност директора школе, дужно је да достави 
резултате стручно педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања – чл. 123 став 
14 Закона, као и кратку биографију и предлог 
програма рада. Сви наведени докази морају бити 
оригинали или оверене копије и не могу бити 
старије од шест месеци. Формулар за пријаву на 
конкурс кандидат преузима на сајту Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.
gov.rs. Рок за подношење пријава на конкурс је 
15 дана, рачунајући од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
на тел. 021/6040-428. Пријаве на конкурс са при-
лозима – доказима о испуњавању услова конкурса 
кандидати могу доставити поштом, препорученом 
пошиљком на горе наведену адресу или лично у 
канцеларији секретара школе, са назнаком „Кон-
курс за директора школе”. 

ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Васпитач – васпитач 1
на одређено време

10 извршилаца 

УСЛОВИ: стечено одговарајуће више образо-
вање, односно одговарајуће високо образовање 
из области педагошких наука на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), студијима у трајању од три године или више 
образовање.

Васпитач – васпитач 1 
приправник, на одређено време

УСЛОВИ: стечено одговарајуће више образо-
вање, односно одговарајуће високо образовање 
из области педагошких наука на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), студијима у трајању од три године или више 
образовање; приправник (на одређено време) у 
складу са чланом 145 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

Медицинска сестра – васпитач 
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању 
од четири године (мед.сестра-васпитач), оспо-
собљена за рад са децом узраста од шест месе-
ци до три године и лице које има одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије) на којима је оспособљена за 
рад са децом јасленог узраста – васпитач.

Спремачица – спремачица у вртићу
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, положен курс 
хигијенског минимума, важећи санитарни преглед.

ОСТАЛО: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и услове прописане 
чл. 139 став 1тачка 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), чланом 39 Закона о предш-
колском васпитању и образовању („Сл. гласник 
РС” бр. 18/10, 101/17, 113/17 – др. закон, 95/18 
– др. закон 10/19 и 129/21). У року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса доставити: попуњен 

пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, доказ о стручној спреми, 
уверење о држављанству и уверење о неосуђи-
ваности за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
које издаје надлежна служба МУП-а. Приложена 
документација не може бити старија од 6 месеци. 
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа 
дужан је да достави лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и санитарну књижицу. Прикупљање и 
обрада података о кандидатима врши се у складу 
са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, број 87/18). Писане пријаве могу 
се доставити путем поште или донети лично на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс 
____(навести радно место за које се конкурише). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Све информације могу се добити на тел. 
021/451-078 (сарадник за правне послове).

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
21220 Бечеј, Браће Тан 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из 
члана 122 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 
– даље: Закон) и то: 1. одговарајуће образовање 
у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и то високо образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, мастер струковне 
студије и то: 1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, с тим да ово лице 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године или изузет-
но: на студијама првог степена – основне академ-
ске, односно струковне студије и специјалистичке 
струковне студије, студије у трајању од три године 
или вишим образовањем; (доказ: оверена копија 
дипломе); 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ: лекарско уверење које издаје надлежна 
здравствена установа – прибавља се пре закљу-
чивања уговора о раду); 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (доказ: уверење из МУП-а не старије 
од 6 месеци и потврда / уверење прибављено од 
Повереника за заштиту равноправности не старије 
од 6 месеци), 4. да има држављанство Републике 
Србије, (доказ: уверење о држављанству Републи-
ке Србије); 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (доказ: дипло-
ма о стеченом средњем, вишем, или високом обра-
зовању на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, или доказ о положеном испиту 
из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе); 6. да има дозволу за рад настав-
ника, педагога или психолога (доказ: лиценца) 7. 
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да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и вапитања, након стече-
ног одговарајућег образовања (доказ: потврда о 
радном стажу); 8. да има обуку и положен испит 
за директора установе. Изабрани директор који 
нема положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања на 
дужност (доказ: лиценца за директора).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је 
дужан да достави у облику оригинала, или код 
јавног бележника оверене фотокопије: доказе о 
испуњењу услова конкурса; одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада дирек-
тора школе; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(извештај просветног саветника уколико се на 
конкурс пријави лице које је обављало дужност 
директора); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника или изјаву о околностима недостајања 
извештаја уколико надзора није било); извод из 
матичне књиге рођених; очитану личну карту. 
Пријаве кандидата са доказима о испуњености 
услова подносе се у затвореним ковертама са наз-
наком „Конкурс за избор директора” у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”, на адресу школе лично или путем 
поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узимати у разматрање. Телефон за контакт: 
021/6915-353 – секретар школе.

ГИМНАЗИЈА 
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
21000 Нови Сад, Његошева 22

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија

Наставник биологије

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то: да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања и у складу са чланом 2. став 1 тачка 1) и 
12) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 
и 1/2021), односно чланом 26 Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у Гимназији 
„Светозар Марковић” Нови Сад број: 01-1115/2 од 
13.09.2019. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови у погледу образовања 
за радно место техничара одржавања информа-
ционих система и технологија: IV степен стручне 
спреме – електротехничке струке. Услови у погле-
ду образовања за радно место наставника биоло-
гије: професор биологије; дипломирани молеку-
ларни биолог и физиолог; дипломирани биолог; 
дипломирани биолог, смер заштита животне сре-
дине; дипломирани професор биологије; дипло-
мирани биолог – мастер; дипломирани биолог 
заштите животне средине; мастер билог; мастер 
професор биологије; дипломирани професор био-
логије – мастер. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије биологије. Услови у 

погледу образовања за радно место наставника 
српског језика и књижевности: професор, однос-
но дипломирани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и општу књижевност; професор српскохрват-
ског језика са јужнословенским језицима; профе-
сор југословенске књижевности и српског језика; 
професор југословенске књижевности са страним 
језиком; професор српског језика и књижевности; 
професор српске књижевности и језика; профе-
сор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу; дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик; дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност; дипломирани филолог срп-
ског језика са јужнословенским језицима; мастер 
професор језика и књижевности (студијски про-
грами: Српски језик; Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу; Српска филологија: српски језик и лингвис-
тика; Српска филологија: српски језик и књижев-
ност; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност; Компаратив-
на књижевност са теоријом књижевности); мас-
тер филолог (студијски програми: Српски језик; 
Српски језик и књижевност; Српска књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу; Српска фило-
логија: српски језик и лингвистика; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компара-
тивна књижевност); мастер професор предметне 
наставе, мастер професор књижевности и језика 
(србиста). Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима Срп-
ски језик и књижевност; Српска књижевност и 
језик; Српска књижевност и језик са компаратис-
тиком; Српска филологија: српски језик и књижев-
ност; Србистика.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и уз попуњен и одштампан пријавни формулар 
достављају школи следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе (за лица која су стекла ака-
демско звање мастер доставља се и оверена фото-
копија дипломе о завршеним основним академским 
студијама; уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о знању српског јези-
ка – диплома, односно документ о стеченом основ-
ном, средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или документ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверена фото-
копија); доказ да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање – уверење 
МУП-а (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве на конкурс се достављају на адресу 
школе, у затвореној коверти, са назнаком „За кон-
курс ___ (навести радно место за које се конкури-
ше)“. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секратара школе на телефон: 021/4721-924, 
4721-928.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
21410 Футог, Царице Милице 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, то јест високо образо-
вање стечено: 1) на студијама другог степена – 
мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука – у ком случају 
је неопходна завршеност студија првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета или 2) на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да 
испуњава услове за наставника те врсте школе и 
подручја рада, педагога или психолога; 2. обука и 
положен испит за директора установе (изабрани 
кандидат који нема положен испит за директора 
дужан је да у року до 2 године од дана ступања 
на дужност положи наведени испит у складу са 
условима прописаним Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021); 
3. дозвола за рад за наставника, васпитача и 
стручног сарадника; 4. најмање 8 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. неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 7. држављанство Републике Србије; 
8. знање српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уколико се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано и лице 
које, уз испуњеност осталих горе наведених усло-
ва, има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3. истог закона, то јест високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије) или на студијама у трајању од 
три године, или више образовање, за наставника 
те врсте школе, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора школе и најмање десет година 
рада у установи на пословима васпитања и обра-
зовања, након стеченог одговарујћег образовања.

ОСТАЛО: документа која се достављају уз пријаву 
за конкурс: оргинал или оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченом образовању; орги-
нал или оверен препис / фотокопију дозволе за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника 
(лиценца); оргинал или оверен препис / фотоко-
пију уверења о положеном испиту за директора 
установе (пријава која не садржи уверење о поло-
женом испиту за директора установе неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе); оргинал или оверен препис / 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); уверење да кан-
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дидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (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 одго-
варајуће установе да је кандидат положио испит 
из српског језика (осим кандидата који су средње, 
више или високо образовање стекли на српском 
језику, што се доказује оргиналом или овере-
ним преписом/фотокопијом дипломе за наведени 
ниво образовања); лекарско уверење (може и из 
радног досијеа, а кандидат који буде изабран ће 
накнадно пре закључења уговора доставити ново 
лекарско уверење; оргинал или оверен препис / 
фотокопију извод из матичне књиге рођених за 
кандидате који су променили презиме, односно 
име после издавања дипломе; доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања; извештај просветног 
саветника (само за кандидате који су претходно 
обављали дужност директора установе); преглед 
кретања у служби са биографским подацима (нео-
бавезно); доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима (необавезно); попуњен и 
одштампан формулар за пријаву на конкурс (фор-
мулар се налази на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја). Рок 
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса могу се 
поднети лично у затвореној коверти или препору-
ченом поштом на адресу школе, са назнаком „Кон-
курс за директора”. Подаци који се прикупљају од 
кандидата биће искоришћни искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС” бр. 87/2018). Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату школе на телефон број: 
021/895-243.

ОШ „СВЕТИ САВА”
21000 Нови Сад, Дечанска 9

Административни радник
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: основна информатичка обука. Јављање 
кандидата на телефон 064/6495-206.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
21460 Врбас, Маршала Тита 118

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 тачка 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2107, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) за наставни-
ке те врсте основне школе, педагога или психо-
лога, стечено на: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије); 2) на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали вио-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има дозволу за рад – лиценцу, односно положен 
стручни испит за наставника, педагога или пси-
холога; да је савладао обуку и да има положен 
испит за директора установе; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања (да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајњу безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за криивично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторско понашање); да није правнос-
нажно осуђено за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад. Комисија 
за избор директора цениће и доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), као и доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора и оцену 
спољашњег вредновања ако је кандидат претход-
но обављао дужност директора школе. Изузетно, 
ако се на конкурс не појави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 
2 Закона, дужност директора основне школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3. Закона за наствника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање 10 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; 
оверен препис или фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту (дозвола за рад); – уверење о обуци и поло-
женом испиту за директора установе; уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверена фотоко-
пије, не старије од 6 месеци) – потврду да има 
најамање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања (не старије од 6 месеци); 
биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би и предлогом програма рада директора школе; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење привредног суда да 
није правоснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (оригинал или овере-
ну фотокопију, не старије од 6 месеци); уверење 
основног суда да против њега није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге. Потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога – за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање, (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци); доказ МУП-а о неосуђи-
ваности правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци); оверену фотокопију доказа о резулта-
тима стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника уколико исти 
има, а уколико нема потписану изјаву да није имао 
стручно-педагошки надзор у раду, уколико се на 
конкурс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања, оверену фото-
копију); доказ да зна језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику (ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
средњем образовању на српском језику); уколико 
је кандидат претходно обављао дужност дирек-

тора установе образовања и васпитања, дужан 
је да достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Документација без доказа о положеном испиту 
за директора сматраће се потпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да положи наведени 
испит у законском року у складу са условима про-
писаним чланом 122 Закона о основама система 
образовања и вапситања. Одговарајуће лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рада са децом у ученицима подноси се 
пре закључења уговора о међусобним правима и 
обавезама. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови” на горе наведену 
адресу у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс 
за избор директора школе”, лично или поштом. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс 
се неће узети у разматрање као ни фотокопије 
докумената која нису оверена од старне надлеж-
ног органа (јавног бележника, органа општинске 
управе, суда). Ближа обавештења могу се доби-
ти код секретара школе од 08.00 до 13.00 часова, 
на телефон 021/706-431 или путем имејла школе: 
omsvrbas@mts.rs 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад 
Хајдук Вељкова 3

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Физиологија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија са заврше-
ним интегрисаним академским студијама медици-
не, који је сваки од претходних степена студија 
завршио просечном оценом најмање 8 (осам). 
Остали услови утврђени су чланом 84 Закона 
о високом образовању, Статутом Медицинског 
факултета Нови Сад и чланом 33 Правилника о 
изборима у звања наставника, сарадника и истра-
живача Медицинског факултета у Новом Саду. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
1. образац упитника и образац пријаве на конкурс 
се преузимају са сајта: https://www.mf.uns.ac.rs/
dokumenta.php; 2. краћу биографију, 3. фотоко-
пију личне карте (уколико лична карта поседује 
чип, доставити фотокопију очитане, у случају да 
нема чип, довољна је обична фотокопија и јед-
не и друге стране личне карте са јасно видљивим 
подацима), 4. оверене копије диплома (копија се 
оверава код јавног бележника/нотара), 5. списак 
радова и публикација (у два примерка), 6. ЦД 
са радовима и публикацијама који су наведени 
у списку, 7. доказ о некажњавању (преузима се 
у СУП-у). Пријаве са документацијом подносе се 
на писарници Медицинског факултета Нови Сад, 
Хајдук Вељкова број 3, са назнаком „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Медицински факултет задржава право 
да контактира пријављене кандидате за случај 
потребе допуне документације, те вас молимо 
да доставите тачне податке за контакт. Доказ о 
некажњавању, се може доставити најкасније 30 
дана од дана објављивања конкурса, с обзиром на 
потребну процедуру издавања предметног доказа. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”.

Посао се не чека, посао се тражи
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ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„2. ОКТОБАР”

26322 Николинци, Главна 42

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат, треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 140 став 1 и 2 (изузетно, 
чланом 140 став 3), чланом 122 и 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. Закон, 6/2020 
129/2021) и тј. да има: одговарајуће високо обра-
зовање и то: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) 
подтачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Кандидат, поред одговарајућег образовања, тре-
ба: да има дозволу за рад наставника, педагога 
или психолога (лиценца или стручни испит); да 
има обуку и положен испит за директора устано-
ве (изабрани кандидат је дужан да положи испит 
за директора у законом прописаном року); да има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 овог 
закона, дужност директора основне школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 овог закона за настав-
ника те врсте школе и најмање десет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања); да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – румунски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси следеће 
доказе: радну биографију (ЦВ), оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту (дозволи за рад), потврду о раду 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања са пода-
цима о пословима и задацима које је обављао – 
оригинал или оверена копија; уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима; уверење о држављанству 
РС – оригинал или оверена фотокопија (не старије 
од шест месеци); уверење надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак 
и да није покренута истрага; уверење издато од 
надлежне полицијске управе о казненој евиден-

цији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања; извод из 
матичне књиге рођених (нови образац са хологра-
мом) – оригинал или оверена копија; фотокопију 
важеће личне карте или очитану биометријску 
личну карту; доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – румунски 
језик (кандидат мора да има стечено средње, 
више или високо образовање на румунском јези-
ку или да има положен испит из румунског језика 
по програму одговарајуће високошколске устано-
ве); доказ о знању српског језика у обавези су да 
доставе само кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику (доказ да 
је стечено средње образовање на српском језику 
или доказ о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске устано-
ве; кандидат наставник разредне наставе може 
доставити доказ да има положен испит из српс-
ког језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе); предлог програма рада 
директора школе за мандатни период и евентуал-
не прилоге којима доказује своје стручне, органи-
зацијске, педагошке и друге способности. Пријава 
која не садржи доказ о обуци и положеном испиту 
за директора сматраће се потпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора. Осим утврђивања 
испуњености услова за избор директора, комисија 
за избор директора цени доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (потреб-
но је приложити извештај просветног саветника). 
Уколико се на конкурс пријави кандидат који је 
претходно обављао дужност директора школе, 
дужан је да достави резултате стручно педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања, ако су извршени за време док је кандидат 
био директор установе. Сви докази се прилажу 
у оригиналу или овереним копијама. Пријава на 
конкурс, са доказима о испуњавању услова, дос-
тавља се лично или поштом на адресу школе, са 
назнаком „Конкурс за директора”, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Ближа обавештења могу се 
добити код секретара школе и путем телефона 
број 013/655-135.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРВИ МАЈ”

26315 Владимировац 
Цара Лазара 47

Наставник географије
са 15% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

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

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: oдговарајуће образовање, предвиђено 
Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у Основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21), односно да 
је: професор географије, дипломирани географ, 
професор географије и историје, дипломирани 
професор биологије и географије, дипломирани 
професор географије и информатике, професор 
биологије – географије, професор физике – гео-
графије, професор географије – информатике, 
дипломирани професор географије – мастер, 
дипломирани географ – мастер, мастер географ, 
мастер професор географије, мастер професор 
биологије – географије, мастер професор гео-
графије и информатике, дипломирани географ – 
просторни планер и мастер професор предметне 
наставе; oдговарајуће високо образовање пред-
виђено чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 27/18 – 
др. закони, 6/20 и 129/21), стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; психичка, физичка и 
здравствена способности за рад са децом и уче-
ницима; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; знање српског језика, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву за конкурс треба 
да доставе у оригиналу или овереним фотоко-
пијама које нису старије од 6 месеци: 1. доказ о 
стеченом одговарајућем образовању, 2. уверење 
о положеном стручном испиту (ако поседује), 3. 
извод из матичне књиге рођених; 4. уверење о 
држављанству; 5. доказ о неосуђиваности; 6. рад-
ну биографију. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете. Потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају 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 процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање. Пријаву са 
потребним прилозима кандидат треба у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у огласима 
Националне службе за запошљавање „Послови” 
да достави на горе наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Документација се 
неће враћати кандидатима који су се пријавили на 
конкурс. Сви подаци кандидата биће коришћени 
искључиво за потребе конкурса, а све у складу са 
Законом о заштити података о личности („Службе-
ни гласник РС” број 87/2018).

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ” 

12316 Крепољин, Кнеза Лазара 84
тел. 012/7642-190

e-mail: oskrep@ptt.rs

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба: 1) да има одговарајуће 
високо образовање, стечено: а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије) или б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на 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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик – образовно-васпитни рад се остварује на 
српском језику.
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ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријаву кан-
дидати су дужни да доставе: кратку биографију, 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању (оригинал или оверена копија, уколи-
ко је кандидат стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена, доставља оверену фотоко-
пију дипломе другог степена и оверену фотокопију 
дипломе основних академских студија), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о нео-
суђиваности (не старији од 6 месеци, документ 
издаје МУП – полицијска управа), уверење суда да 
против кандидата није покренута истрага, однос-
но да се не води кривични поступак (не старије 
од шест месеци), потврду Повереника за заштиту 
равноправности да се против кандидата не води 
поступак за заштиту од дискриминације, као и да 
није донето мишљење да је кандидат повредио 
одредбе Закона о забрани дискриминације, уве-
рење о држављанству (оригинал не старији од 6 
месеци или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци), лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду; доказ о знању српског језика 
(ако кандидат прилаже диплому о завршеном шко-
ловању на српском језику не треба да доставља 
додатне доказе за овај услов). Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпу-
не, као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се узимати у разматрање. Пријаву на кон-
курс са потребном документацијом са назнаком 
„За конкурс за радно место – стручни сарадник – 
педагог” доставити на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

12305 Мелница 
Војводе Пауља Матејића 27

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 122, 139 
и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма 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 образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психо-
лога и то: (1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука, при чему мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
(2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
2) да има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; 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 ступања на 
дужност); 4) да има најмање осам година рада у 
установи 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 осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 

дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 7) да није правноснажно осуђиван 
за привредни преступ; 8) да против кандидата 
није покренут кривични поступак-није покренута 
истрага против кандидата; 9) да има држављан-
ство Републике Србије; 10) да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника); оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за директо-
ра 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 оверена фото-
копија 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 посло-
вима које је лице обављало, коју издаје установа 
у којој кандидат ради, ако кандидат није у радном 
односу, потврду издаје установа у којој је канди-
дат стекао радно искуство у области образовања и 
васпитања; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о физичкој, психичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) не старије од 6 месеци; оригинал уве-
рење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и кривична дела насиље у породици, одузи-
мање, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родосрнављење, за примање и давање мита, 
за кривична дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја, против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци) 
или оверена фотокопија истог; оригинал уверење 
да лице није правоснажно осуђено за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (не старије од 
6 месеци) или оверена фотокопија истог; ориги-
нал уверења надлежног суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога за дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци) 
или оверена фотокопија истог; оригинал уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика, уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику – оригинал или оверену фотокопију; 
доказ о резултату стручно-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; резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (достављају само кандидати који су 
претходно обављали дужност директора устано-
ве) – оригинал или оверену фотокопију; у слу-
чају да за време обављања дужности директора 
није вршен стручно педагошки надзор установе и 
оцена спољашњег вредновања доставити доказ о 
томе – оригинал или оверену фотокопију; извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена 
фотокопија; попуњен пријавни формулар са сајта 
МПНТР (за кандидате који нису у радном односу 
школи која врши избор директора); радну биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и 

планом рада за време мандата; доказе о својим 
стручним и организационим способностима (неће 
се сматрати непотпуном пријавом уколико канди-
дат не достави доказе о стручним и организацио-
ним способностима.) Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњености услова слати у затвореној 
коверти на адресу школе, са назнаком на коверти 
„Конкурс за избор директора школе” или преда-
ти лично на наведеној адреси сваког радног дана 
од 09.00 до 12.00 часова. Све информације у вези 
конкурса могу се добити код секретара школе на 
телефон 012/348-570.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”

Карајукића Бунари
36310 Сјеница

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/19 – аутентично 
тумачење), треба да испуњава и услове за пријем 
у радни однос прописане чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17 и 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21) и то: 1. да има одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018-др.закони, 10/2019, 6/20 
и 129/21), као и према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Просветни гласник РС”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/17, 13/18, 11/19), и то: да је стекао 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) висо-
ко образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и 
здраствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и босан-
ски језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар 
који преузима на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
следећу документацију: оверен препис или ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
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децом и ученицима доставља пре закључења 
уговора о раду кандидат који заснује радни 
однос по конкурсу; уверење о неосуђиваности за 
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања кан-
дидат прибавља у надлежној полицијској упра-
ви МУП-а – не старије од 6 месеци, у оригиналу 
или овереној копији; уверење о држављанству 
РС – оригинал или оверена копија, не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија); доказ о знању срп-
ског језика као језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику, доказ о познавању босанског 
језика као језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на босанском језику, канди-
дат доставља у виду потврде или уверења да је 
положио испит из босанског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Кон-
курс спроводи комисија коју именује директор у 
складу са законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали 
услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана од дана истека рока за подно-
шење пријава упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из претход-
ног става и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Лице које буде изабрано по кон-
курсу, дужно је да приложи доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
пре закључења уговора о раду. Тражена доку-
мента достављају се у оригиналу или овереној 
копији, доставити их лично или послати у затво-
реној коверти на адресу: ОШ „Рифат Бурџовић 
Тршо”, 36313 Карајукића Бунари, Тутинска 131, 
са назнаком „За конкурс – наставник разредне 
наставе“. Рок за достављање пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Телефон за информације: 
062/474-807 – директор школе.

ПРОКУПЉЕ

СРЕДЊА ШКОЛА 
„ЖИТОРАЂА”
18412 Житорађа 
Светосавска 23

тел. 027/8362-020

Руковалац пољопривредне 
механизације

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће обра-
зовање, односно да поседује средњу стручну спре-
му, четврти степен, пољопривредног или машин-
ског смера, као и да има положен возачки испит за 
категорију управљања трактором.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати су дуж-
ни да доставе: оверену копију дипломе као доказ 
о стручној спреми, уверење да нису осуђивани, 
уверење о држављанству РС и извод из матичне 
књиге рођених. Кандидат попуњава формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС. Потребну 
документацију са одштампаним формуларом сла-
ти на адресу школе или лично доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ГИМАНЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Слободе 3

тел. 026/617-383

Наставник за извођење наставе 
физичког и здравственог 

образовања
на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 
14/2020 и 1/2021). Кандидат треба: да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
у установи; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
је држављанин Републике Србије; да има знање 
српског језика. У поступку одлучивања о избору 
наставника конкурсна комисија ће извршити ужи 
избор кандидата које упућује на претходну пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
Школи. Уз пријавни формулар кандидат је дужан 
да достави доказе о испуњавању услова конкур-
са: доказ о одговарајућем образовању, доказ о 
неосуђиваности (прибавља се у МУП-у) и доказ о 
држављанству Републике Србије (оверене фото-
копије или у оригиналу). Кандидати са завршеним 
мастер студијама достављају и оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним основним академским 
студијама. Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности (лекарско уверење) 
подноси се пре закључења уговора о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати у поступку избора кандидата. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу школе.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
”БОЖИДАР ТРУДИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник соло певања
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, најкасније до 13.03.2023. 
године, за рад у матичној школи у 

Смедеревској Паланци

УСЛОВИ: кандидат треба испуњава следеће усло-
ве: 1. поседовање одговарајућег образовања, 
односно одговарајуће високо образовање прписа-
но члана 140 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/17), стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 

другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, и то: дипломирани музи-
чар, усмерење соло певач; дипломирани музичар 
– соло певач; дипломирани музичар – концертни 
и оперски певач; академски музичар соло певач; 
мастер музички уметник – професионални статус 
– соло певач; 2. поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; 3. поседовање држављанства Републике 
Србије; 4. неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 5. знање 
српског језика, односно језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: попуњен пријавни формулар; краћу 
биографију; доказ о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверена фотокопија (уве-
рење о држављанству не старије од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверена фотокопија (извод не старији од шест 
месеци); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (не старија од 
шест месеци); доказ о неосуђиваности издат од 
надлежног МУП-а (не старији од три месеца); 
доказ о знању српског језика, осим за кандида-
те који су на српском језику стекли одговарајуће 
образовање. Пре закључења уговор о раду, канди-
дат подноси и доказ о испуњености услова из чла-
на 139 став 1 тачка 2 Закона о основама система 
образовања и васпиатања (уверње да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима). Конкурс спроводи конкурсна 
комисија, коју именује директор. Решење о избо-
ру кандидата по конкурсу директор доноси у року 
од осам дана од дана достављања образложене 
листе свих кандидата који испуњавају услове, а 
коју сачињава конкурсна комисија. Школа нема 
обавезу да кандидатима пријављеним на конкурс 
врати приложену документацију по конкурсу. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним формуларом доставља 
школи. Пријаве треба послати поштом (обавез-
но са повратницом) уз назнаку „За конкурс” на 
горе наведену адресу или доставити непосредно 
у Секретаријат школе. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве конкурсна комисија неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и преко телефона 
026/317-490.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/616-392

Наставник географије
са 60% норме (24 радна сата), на 

одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правил-
ником о врсти и степену образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи за извођење 
наставе и других облика образовно васпитног рада 
из предмета географија; да има психичку, физичку 
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и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; извршену психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима; да поседује 
држављанство Републике Србије; да има знање 
српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом школи достављају: 1. 
радну биографију; 2. уверење о држављанству; 
3. извод из матичне књиге рођених; 4. дипло-
му или уверење о стеченом образовању; 5. уве-
рење о положеном испиту за лиценцу или доказ о 
положеним испитима из психологије, педагогије и 
методике од најмање 30 бодова, од којих најмање 
6 бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; 
6. уверење о неосуђиваности које издаје надлеж-
на полицијска управа; 7. кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику потребно је 
да приложе доказ о знању српског језика. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Тражена документа приложити у ориги-
налу или оверене фотокопије (овера не сме бити 
старија од 6 месеци). Уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о 
неосуђиваности не сме бити старије од 6 месеци. 
Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење о 
стеченом образовању, оно не сме бити старије од 
6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као 
и пријаве уз које су достављене неоверене фото-
копије потребних докумената, неће се узимати у 
разматрање. Пријаве донети лично или послати 
поштом на горе наведену адресу. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на телефон број 026/616-392 или имејл: 
djordjeddskola@gmail.com

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРКО ОРЕШКОВИЋ”
25252 Бачки Грачац, Личка 16

тел. 025/5767-503

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона, за наставника основне школе, 
за педагога и психолога, дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања. Кандидат, треба: 1) да има одгова-
рајуће образовање; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на коме остварује образовно-вас-

питни рад. Наведени услови доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова под бројем 1), 
3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ под бројем 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: кандидат, уз пријаву подноси и следеће 
доказе: диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању, у складу са одредбом члана 140 Закона; 
уверење о положеном испиту за лиценцу настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника; 
потврду о годинама рада после стеченог одгова-
рајућег образовања; доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
– лекарско уверење (може и из досијеа, тј. ста-
ро, а кандидат који буде изабран ће накнадно, 
пре закључења уговора о раду, доставити ново 
лекарско уверење); уверење о некажњавању 
из суда, СУП-а и из привредног суда; уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
шест месеци; извод из МКР за кандидате који су 
променили презиме, односно име после издавања 
дипломе; извештај о стручно-педагошком надзору 
кандидата; извештај о стручно-педагошком над-
зору школе и оцену спољашњег вредновања за 
кандидата на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе; биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлог програма 
рада директора школе. Сви наведени документи 
морају бити оригинал или оверена копија. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће узети у 
разматрање. О резултатима конкурса кандидат ће 
бити обавештен у року од 8 дана од дана пријема 
решења о именовању директора Школе од стране 
министра просвете, науке и технолошког развоја. 
Пријаве се подносе лично или поштом на адресу 
школе. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Послови“.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”
25280 Риђица, Добровољачка 2

тел. 025/856-207

Библиотекар – стручни сарадник
на одређено време, до повратка 

запосленог са радног места директора, 
са 50% норме

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за радно 
место библиотекара: дипломирани библиотекар – 
информатичар, професор, односно дипломирани 
филолог језика и књижевности са теоријом књи-
жевности, професор разредне наставе, професор 
језика и књижевности, односно књижевности и 
језика – смер библиотекарство, професор, однос-
но дипломирани филолог књижевности и језика, 
професор српскохрватског језика и југословенске 
књижевности, професор српског језика и књи-
жевности, професор српске књижевности и јези-
ка са општом књижевношћу, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и општу књижевност, мастер библиотекар – 
информатичар, мастер филолог (главни предмет/
профил библиотекарство и информатика), мастер 
професор језика и књижевности (главни предмет/
профил библиотекарство и информатика), профе-
сор југословенских књижевности, дипломирани 
компаративиста и библиотекар, професор српске 
књижевности и језика, мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програми: Српски 
језик и књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са општом књижев-
ношћу; Српска књижевност; Филологија; модул 
Српски језик и компаративна књижевност). Поред 
дефинисане стручне спреме из члана 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
завршене основне студије у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. год. 
као и завршене студије другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, кан-
дидат треба да испуњава опште услове за засни-
вање радног односа прописане чл. 139 Закона о 

основама система образовања и васпитања и то 
да: 1) има одговарајуће образовање: прописано 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18 – др. закон 10/19, 6/20 и 129/2021), и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017 и 13/2018); 
2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 139 став 1 тачка 3. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, доказе о 
неосуђиваности од МУП-а и да се не води истра-
га или кривични поступак, прибављене од стра-
не основног суда као и основног и вишег јавног 
тужилаштва, оригинал или оверену фотокопију 
доказа о знању српског језика и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад – доказ да је 
кандидат средње, више или високо образовање 
стекао на српском језику или да је положио испит 
из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Доказ о знању српског језика 
је у обавези да достави кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском јези-
ку, док кандидат који је одговарајуће образовање 
стекао на српском језику испуњеност овог усло-
ва доказује дипломом о стеченом образовању 
(самим прилагањем дипломе доказао је испуње-
ност овог услова). Доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад доказује се 
овереном фотокопијом сведочанства (средњег 
образовања), дипломе или потврде о положеном 
испиту о знању језика на одговарајућој високош-
колској установи. Лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Психолошку про-
цену способности кандидата за рад са децом и 
ученицима извршиће надлежна служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступака. 
У складу са чланом 155 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати су дужни да 
попуне пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Конкурс траје 
15 дана од дана објављивања у листу „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће раз-
матрати. Пријаве слати на адресу: Основна школа 
„Петар Кочић”, 25280 Риђица, Добровољачка 2, са 
назнаком „За конкурс за библиотекара”. Све оста-
ле информације, се могу добити у Секретаријату 
школе на број телефона 025/856-207 или 065/972-
2906, од 08.00 до 12.00 часова.

Национална служба
за запошљавање
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13
тел. 022/311-223, факс: 022/310-565
e-mail: poletarac.pazova@gmail.com

Васпитач 1
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће 
образовање и то: више образовање односно одго-
варајуће високо образовање из области педагош-
ких наука на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање – 
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 изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад; са или 
без положеног испита за лиценцу.

Васпитач 1
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
(по основу избора директора у првом 

изборном периоду)

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће 
образовање и то: више образовање односно одго-
варајуће високо образовање из области педагош-
ких наука на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање – 
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 изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад, са или 
без положеног испита за лиценцу.

Васпитач 1
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће 
образовање и то: више образовање односно одго-
варајуће високо образовање из области педагош-
ких наука на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање – 
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 изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-

на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад, са или 
без положеног испита за лиценцу.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне форму-
лар за пријаву на конкурс који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријаве поднете без 
приложеног попуњеног формулара сматраће се 
непотпуним и неће бити узете у разматрање. Уз 
попуњени пријавни формулар потребно је прило-
жити: радну биографију (ЦВ), тачну адресу преби-
валишта, 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 осно-
вама 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 изда-
то од стране надлежне полицијске управе МУП-а 
(не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије; доказ о знању српског 
језика на коме се остварује васпитно – образовни 
рад (кандидат који није стекао одговарајуће обра-
зовање на српском језику, потребно је да достави 
уверење да је положио испит из српског језика са 
методиком, по програму одговарајуће високошкол-
ске установе); извод из матичне књиге рођених 
(нови образац са холограмом – трајно важење); 
уверење о положеном испиту за лиценцу – дозво-
ли за рад (стручни испит), уколико кандидат има 
лиценцу за послове васпитача 1 сва приложена 
документација мора бити у оригиналу или фото-
копији, односно препису који мора бити оверен у 
складу са Законом о оверавању потписа, рукопи-
са и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/2014, 
22/2015 и 87/2018). Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом(лекарско уверење) доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Приложена конкурсна документација неће се 
враћати кандидатима. Пријавом на конкурс кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе спровођења законом предвиђе-
ног поступка – конкурса за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Прија-
ве се подносе искључиво лично или путем препо-
ручене пошиљке на адресу предшколске устано-
ве, са назнаком: „За конкурс за заснивање радног 
односа за: „назив посла„ у затвореној коверти. 
Информације о конкурсу могу се добити у Предш-
колској установи у Кадровској служби на телефон 
022/311-223 од 8.00 до 14.00 сати. Решење о избо-
ру кандидата биће донето у року предвиђеном у 
чл. 154 став 7 Закона.

Медицинска сестра – васпитач 1
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца 

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће 
образовање и то стечено средње образовање у 
трајању од четири године (медицинска сестра – 
васпитач), одговарајуће више образовање, однос-
но одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или 
специјалистичке струковне студије), на којима је 
оспособљено за рад са децом јасленог узраста – 
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 изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-

на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад; са или 
без положеног испита за лиценцу. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне форму-
лар за пријаву на конкурс који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријаве поднете без 
приложеног попуњеног формулара сматраће се 
непотпуним и неће бити узете у разматрање. Уз 
попуњени пријавни формулар потребно је прило-
жити: радну биографију (ЦВ), тачну адресу преби-
валишта, 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 осно-
вама 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 изда-
то од стране надлежне полицијске управе МУП-а 
(не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених (нови образац са холограмом – трајно 
важење); доказ о знању српског језика на коме 
се остварује васпитно – образовни рад (кандидат 
који није стекао одговарајуће образовање на срп-
ском језику, потребно је да достави уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком, по 
програму одговарајуће високошколске установе). 
Сва приложена документација мора бити у ориги-
налу или фотокопији, односно препису који мора 
бити оверен у складу са Законом о оверавању пот-
писа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, 
бр. 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом(лекарско уверење) доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Приложена конкурсна докумен-
тација неће се враћати кандидатима. Пријавом на 
конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе спровођења зако-
ном предвиђеног поступка – конкурса за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Пријаве се подносе искључиво лич-
но или путем препоручене пошиљке на адресу 
предшколске установе, са назнаком: „За конкурс 
за заснивање радног односа за ___ (навести рад-
но место)” 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 предвиђеном у чл. 154 став 
8 Закона.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
22222 Мартинци, Железничка 2

тел. 022/2100-811
e-mail: sm.osmartinci@gmail.com 

Стручни сарадник – библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да кандидат 
испуњава и посебне услове прописане чланови-
ма 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и чланом 6 став 1 тач-
ка 8 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
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бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021 и 1/22) и то да кандидат: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања односно да је стекло одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука односно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Такође, да кандидат испуњава 
услове прописане чланом 6 став 1 тачка 8 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021 и 1/2022), односно наведеним 
чланом се прописује ко може обављати посло-
ве стручног сарадника – библиотекара: Посло-
ве стручног сарадника-библиотекара могу да 
обављају: дипломирани библиотекар – информа-
тичар, професор, односно дипломирани филолог 
језика и књижевности, професор, односно дипло-
мирани филолог за општу књижевност са теоријом 
књижевности, професор разредне наставе, профе-
сор језика и књижевности, односно књижевности 
и језика – смер за библиотекарство, професор, 
односно дипломирани филолог књижевности и 
језика, професор српскохрватског језика и југо-
словенске књижевности, професор српског језика 
и књижевности, професор српске књижевности 
и језика са општом књижевношћу, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и општу књижевност, мастер библи-
отекар – информатичар, мастер филолог (главни 
предмет / профил библиотекарство и информати-
ка), мастер професор језика и књижевности (глав-
ни предмет / профил библиотекарство и инфор-
матика), професор југословенских књижевности, 
дипломирани компаративиста и библиотекар, про-
фесор српске књижевности и језика; мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програми: 
Српски језик и књижевност; Српска књижевност и 
језик, Српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу, Српска књижевност, Филологија, модул 
Српски језик и компаративна књижевност). Лица 
из става 2. тачка 8. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи која су стекла академско звање 
мастер професор језика и књижевности морају 
имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са компаратистиком; Српска 
филологија: српски језик и књижевност; Србист-
ика; Језик, књижевност, култура (предмет / про-
фил Библиотекарство и информатика са страним 
језиком). Лица из става 2 тачка 8 која су стекла 
академско звање мастер професор језика и књи-
жевности у обавези су да у року од три године 
од дана запослења на месту стручног сарадни-
ка – библиотекара, савладају обуку за школског 
библиотекара у трајању од 20 сати у организацији 
Завода за унапређивање образовања и васпитања 
– Центар за професионални развој запослених у 
образовању. Уколико школа преузимањем или 
конкурсом не заснује радни однос са лицем које 
испуњава услове из става 1 ове тачке, послове 
библиотекара може да обавља и: мастер учитељ. 
Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом 

за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
РепубликеСрбије; 5) зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачака 1), 3), 4), 5) под-
носе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. 
Уз пријавни формулар, потребно је да кандидат 
достави школи: кратку биографију (ЦВ) и податке 
о свом професионалном развоју уколико има рад-
ног искуства, оверену фотокопију доказа (не ста-
рија од 6 месеци) да кандидат има одговорајуће 
образовање прописано чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и члана 6 став 1 
тачка 8 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021 и 17/2021 18/2021 и 1/2022); ори-
гинал или оверену копију уверења да није осуђи-
ван оригинал (не старији од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених на про-
писаном обрасцу са холограмом; уколико диплома 
односно уверење није издатата на српском јези-
ку – потврду да зна српски језик, а за лица која 
нису стекла образовање на српском језику – доказ 
о положеном испиту из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе; доказ о 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење медицине рада) прила-
же изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Све копије се оверавају код јавног бележни-
ка. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 овог закона, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти се у року од осам дана упућују на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе, сачињава образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима на 
одлучивање. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе. Неће 
се разматрати пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који се 
траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата 
који не испуњавају услове у погледу образовања, 
врсте и степена стручне спреме. Подаци који се 
прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у складу 
са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, број 87/18). Пријавни формулар са 
конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Јован 
Јовановић Змај”, 22222 Мартинци, Железничка 2, 
са назнаком „За конкурс – стручни сарадник – биб-
лиотекар” или лично у просторијама школе сваког 

радног дана од 8-12 часова. Све информације о 
конкурсу могу се добити од секретара школе на 
број телефона 022/210-0811 и 022/669-405.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”

22410 Пећинци, Школска 8
тел./факс: 022/2436-166

Чистачица
са 50% радног времена, за рад у 

подручном одељењу школе у Огару

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Наставник српског језика
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
у складу са чл. 139, 140, 141. став 7 и чл. 142 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у Основ-
ној школи („Сл. гласник РС” – Просветни гласник, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 5.8.2019. 
године, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад; Докази о испуњености 
услова из става 1 тачка 1) 3)-5/члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, про-
писано је да наставник, васпитач и стручни сарад-
ник јесте лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена који комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године лице из става 1 тачка 1) подтачка 2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Чланом 142 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, прописано је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи у складу са 
европским системом преноса бодова. Образовање 
из става 1 овог члана, стручни сарадник је обаве-
зан да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Сматра се да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има образовање из става 1 овог члана 
Закона. Посебни услови: Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
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ка у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19), пропи-
сани су степен и врста образовања за извођење 
наставе и других облика образовно-васпитног 
рада на радном месту: 4) Наставник српског јези-
ка: професор српског језика и књижевности, про-
фесор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, професор српске књижевности и 
језика, професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу, дипломирани филолог срп-
ског језика са јужнословенским језицима, дипло-
мирани филолог српске књижевности са јужнос-
ловенским књижевностима, професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност, професор, односно 
дипломирани филолог југословенску књижевност 
и српскохрватски језик, професор српскохрватског 
језика и опште лингвистике, професор за срп-
скохрватски језик са јужнословенским језицима, 
професор српскохрватског језика са источним и 
западним словенским језицима, професор српско 
хрватског језика и југословенске књижевности а 
наставу у школама у којима се образовно-васпит-
ни рад изводи на мађарском, односно русинском 
или румунском језику, професор, односно дипло-
мирани филолог југословенску и општу књижев-
ност, професор југословенске књижевностиса 
страним језиком, дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик, дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност, професор српског 
језика и књижевности у одељењима за нацио-
налне мањине, професор српског језика и српске 
књижевности, дипломирани компаратиста, мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска књижев-
ност и језик са компаратистиком, Српски језик као 
страни), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Срп-
ска књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Српска филологија (српски језик и 
књижевност), Филологија, модули: Српски језик и 
Српски језик и компаративна књижевност, Компа-
ративна књижевност са теоријом књижевности). 

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. Канди-
дат уз пријаву треба да достави: кратку биогра-
фију, доказ да поседује одговарајуће образовање 
(оверену фотокопију дипломе), да је држављанин 
Републике Србије (уверење о држављанству РС – 
оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених; 
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење из МУП-а, не 
старије од шест месеци); доказ да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (диплома издата и стечена на српском језику 
или уверење одговарајуће високошколске уста-
нове да је лице положило испит из српског јези-
ка са методиком, оригинал или оверена фотоко-
пија). Напомена: доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Школа 
није у обавези да враћа конкурсну документацију. 
Кандидати достављају потребну документацију у 

року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови” НСЗ, лично или на адресу: Основ-
на школа „Слободан Бајић Паја”, 22410 Пећинци, 
Школска 8, са назнаком „Пријава на конкурс”. Бли-
же информације о јавном конкурсу, могу се доби-
ти на телефон: 022/2436-166. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата, коју доставља дирек-
тору школе, који доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима у 
Националну службу за запошљавање у Сремској 
Митровици, применом стандардизованих посту-
пака. Пријава на конкурс обавезно садржи подат-
ке о радном месту на које кандидат конкурише и 
податке о кандидату (име и презиме, адреса пре-
бивалишта односно боравишта, контакт телефон 
кандидата, адреса електронске поште, ако је кан-
дидат поседује). Одлука о избору кандидата ће 
бити донета у законском року.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/2436-052 

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 122, 123, 140 ст. 1, 2 и 3 и чла-
ном 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 
6/2020 и 129/2021), и то: да имају одговарајуће 
високо образовање за васпитача или стручног 
сарадника стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет однос-
но групе предмета, (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора да има 
завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета) и да имају најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања или високо образовање за васпитача или 
стручног сарадника стеченим на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и да имају најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања или васпитач са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем и да имају 
најмање десет година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања, да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 
међунарадним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти, да имају држављанство Републике Србије, да 
знају српски језик-језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад, да имају лиценцу, односно 

дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, да имају обуку и положен испит за 
директора установе. Уз пријаву на конкурс канди-
дати су дужни да приложе следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту за директора 
установе, потврду о радном стажу у установи на 
пословима васпитања и образовања након стече-
ног одговарајућег образовања, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, доказ о знању српског језика, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику – уверење високошколске установе да зна 
српски језик као језик на којем се остварује вас-
питно-образовни рад; , уверење односно извод из 
казнене евиденције (уверење из МУП-а) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међунарадним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, уверење основног и вишег суда 
да против кандидата није покренута истрага, нити 
је подигнута оптужница, односно да није покренут 
кривични поступак, уверење надлежног привред-
ног суда да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности – сва три уверења из МУП-а, 
основног и вишег суда и привредног суда не ста-
рија од шест месеци, радну биографију, односно 
кратак преглед кретања у служби са биографским 
подацима и предлогом програма рада директо-
ра предшколске установе, уколико се на конкурс 
пријавило лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања, доказ који канди-
дат доставља је доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора о раду кандидата (извештај про-
светног саветника), лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом (не старије од 6 месеци). Пријава 
која не буде садржала уверење о положеном испи-
ту за директора, неће се сматрати непотпуном, 
али изабрани кандидат који нема положени испит 
за директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у листу Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу: 
Предшколска установа „Влада Обрадовић Камени” 
22410 Пећинци, Школска 6, са назнаком „Конкурс 
за директора установе”. Сва потребна обавештења 
могу се добити код секретара установе, на број 
телефона 022/2436-052.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Маркетинг и трговина
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор еко-
номских наука, са докторском дисертацијом из 
уже научне области Маркетинг и трговина. Поред 
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наведених услова, кандидати треба да испуне и 
друге услове прописане одредбама Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 
– други закони, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – 
аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), 
Статута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 
од 8. марта 2018. године (5. априла 2018. године 
– исправка; измене и допуне 13. фебруара 2019. 
године, 29. септембра 2020. године, и 28. јануа-
ра 2022. године), Статута Економског факултета 
у Суботици бр. 01-1812 од 31. маја 2018. године, 
са изменама и допунама од 20. децембра 2018. 
године и 28. септембра 2020. године, Правилника 
о ближим мимималним условима за избор у звања 
наставника на Универзитету у Новом Саду од 3. 
марта 2016. године (измене и допуне од 8. септем-
бра 2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. 
децембра 2016. године, 8. марта 2018. године, 9. 
октобра 2018. године и 30. јануара 2020. године 
– аутентично тумачење), и Правилника о избору 
наставника и сарадника Економског факултета у 
Суботици бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима под-
носе се Економском факултету у Суботици, Сеге-
диски пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Уз пријаву приложити: образац 
– подаци о кандидату пријављеном на конкурс 
за избор у звање наставника Универзитета (2. 
одељак реферата о пријављеним кандидатима) у 
штампаној форми и у електронској форми на ЦД-у 
(Образац и Упутство су доступни на сајту Универ-
зитета у Новом Саду www.uns.ac.rs), биографију, 
фотокопију личне карте (у случају чиповане личне 
карте потребно је доставити очитану личну кар-
ту), оверене фотокопије диплома, списак радова и 
саме радове, потврду о томе да лице није правос-
нажном пресудом осуђено за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања исправе које 
издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи, 
као и све остале доказе који упућују на испуње-
ност услова предвиђених Законом, Статутом Уни-
верзитета, Статутом Факултета и Правилницима 
Универзитета и Факултета. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће бити разматра-
не. Факултет неће враћати запримљену конкурсну 
документацију кандидатима.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
24000 Суботица 

Трг Јакаба и Комора 22

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 122, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 – даље: 
Закон), а то су: одговарајуће високо образовање 
из члана 140 став 1 и 2 Закона за наставника 
основне школе, педагога или психолога: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне, студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће, научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука 
(лице које има завршене ове студије другог сте-
пена, мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области, за одго-
варајући предмет, односно групу предмета), на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, доз-
вола за рад (положен стручни испит) за наставни-
ка, педагога или психолога, да је савладао обуку 
и да има положен испит за директора установе 
(изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две 

године од дана ступања на дужност), да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно да није осуђи-
ван за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад, да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уколико се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, за директора шко-
ле може бити изабрано и лице које, уз испуњење 
осталих горе наведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 овог Закона, тј. 
високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на сту-
дијама у трајању од три године, или више обра-
зовање, за наставника основне школе, дозво-
лу за рад наставника, обуку и положен испит за 
директора школе и најмање десет година рада на 
пословима образовања и васпитања у установи 
за образовање и васпитање, после стеченог одго-
варајућег образовања. Кандидат је дужан да, уз 
пријаву на конкурс, достави: оверен препис или 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању у складу са чланом 140 Закона, ове-
рен препис или оверену копију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту, доказ о савладаној обуци и положеном испиту 
за директора установе (уколико кандидат наведе-
но поседује), доказ о радном стажу у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања (потврда-оригинал 
или оверена копија), оригинал или оверена копија 
уверења да лице није осуђивано, у складу са чл. 
139 став 1 тачка 3) Закона, издато након објављи-
вања конкурса, оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених – достављају 
лица која су променила презиме или име након 
издавања дипломе о стеченом образовању; ори-
гинал или оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци, 
оверену копију доказа да зна српски језик (ове-
рена копија дипломе о завршеној средњој школи, 
вишој школи или факултету на српском језику или 
уверење о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе), 
оверену копију доказа о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања – достављају лица која су претходно 
обављала дужност директора, преглед кретања у 
служби са биографским подацима, оквирни план 
рада за време мандата. У складу са чл. 123 став 
14 Закона кандидат доставља и оригинал или ове-
рену копију доказа о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду (ако доказ поседује). Лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Копије доказа 
које се подносе при конкурисању за избор дирек-
тора оверавају се од стране надлежног органа, у 
супротном, неће се узети у разматрање. Уколико 
је кандидат стекао одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона на српском 
језику, сматра се да је достављањем овог дока-
за, доставио и доказ да зна српски језик. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова конкурса који 
немају трајни карактер не могу бити старије од 
шест месеци. Пријаве кандидата са приложеном 

документацијом, се не враћају кандидатима, већ 
се задржавају у архиви школе. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узети у разматрање. Кандидат попуњава 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства, просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са пријавом на конкурс за избор директора 
и доказима о испуњавању свих услова доставља 
путем поште (на горе наведену адресу), или лич-
но (у секретаријат школе, радним даном од 8.00 
до 14.00 часова), у затвореној коверти са назна-
ком „Конкурс за избор директора”. Информације 
о конкурсу могу се добити путем телефона, број 
024/556-735.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„ИВАН САРИЋ”

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Наставник предметне наставе – 
наставник физике

на одређено време ради замене 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физи-
чар, дипломирани астрофизичар, дипломира-
ни инжењер физике, смер индустријска физика, 
дипломирани физичар за општу физику, дипло-
мирани физичар за примењену физику, про-
фесор физике за средњу школу, дипломирани 
физичар-истраживач, дипломирани физичар за 
теоријску и експерименталну физику, дипломи-
рани физичар за примењну физику и информати-
ку; дипломирани физичар – медицинске физике, 
дипломирани професор физике – мастер, дипло-
мирани физичар – мастер, дипломирани физичар 
– мастер физике – метеорологије, дипломирани 
физичар – мастер физике – астрономије, дипло-
мирани физичар – мастер медицинске физике; 
дипломирани професор физике – хемије – мастер; 
дипломирани професор физике – информатике – 
мастер, дипломирани физичар – професор физи-
ке – мастер, дипломирани физичар – теоријска и 
експериментална физика – мастер, дипломира-
ни физичар – примењенљ и компјутерска физи-
ка – мастер, дипломирани физичар – примењена 
физика и информатика – мастер, мастер физичар; 
мастер професор физике. Лице из тачке 14 које 
је стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области физике. 
(приложити оверену копију дипломе завршених 
основних академских студија). Кандидат мора 
да испуњава услове за заснивање радног одно-
са прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 Закона о 
основама образовања и васпитања, а то су: одго-
варајуће образовање: за наставнике предметне 
наставе потребно високо образовање у складу са 
чл. 140 став 1 Закона, на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик, односно, језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Образовно-васпитни рад 
у Техничкој школи ”Иван Сарић” у Суботици оства-
рује се на српском и мађарском наставном језику. 
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ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз попуњени 
пријавни формулар, који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја на конкурс достави: овере-
ну копију доказа о стеченом одговарајућем обра-
зовању, уверење из казнене евиденције МУП-а да 
лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став 1 
тачка 3) Закона, оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије, не ста-
рије од 6 месеци, оверену копију доказа да зна 
српски и мађарски језик – за радна места на који-
ма се настава изводи на мађарском језику (ове-
рена копија дипломе о завршеној средњој школи, 
вишој школи или факултету на српском / мађар-
ском језику или уверење о положеном испиту из 
српског / мађарског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе) – оверену копију 
дипломе средње школе, специјалистичког испита 
односно основних академских студија или одгова-
рајуће потврде или решења за она радна места 
где је то посебно назначено, биографију са пре-
гледом радних ангажовања. Уколико је кандидат 
стекао одговарајуће високо образовање из члана 
140 став 1 Закона на српском језику, сматра се да 
је достављањем овог доказа, доставио и доказ да 
зна српски језик. Кандидати који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос, који су изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Након психолошке процене конкурсна 
комисија обавиће разговор са кандидатима који се 
налазе на листи кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос и доноси решење о избо-
ру кандидата. Изабрани кандидат доставља лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима пре закључења 
уговора о раду. Копије доказа које се подносе 
при конкурисању мора да буду оверене од стране 
надлежног органа, у супротном, неће се узети у 
разматрање. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити 
на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за 
___ (навести радно место за које се конкурише)“. 
Информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 024/555-221. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ”
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Послови одржавања хигијене  
– чистачица

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
заснивање радног односа прописане чл. 139 Зако-
на о основама образовања и васпитања, а то су: 
одговарајуће образовање: основно образовање, 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Образовно-васпитни рад у Тех-
ничкој школи „Иван Сарић” у Суботици остварује 
се на српском и мађарском наставном језику. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз попуњени 
пријавни формулар, који се преузима на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја на конкурс достави: 
оверену копију доказа о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење из казнене евиденције 
МУП-а да лице није осуђивано, оригинал или ове-

рену копију уверења о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци, оверену копију 
доказа да зна српски језик, (оверена копија дипло-
ме о завршеној основној / средњој школи, вишој 
школи или факултету на српском/мађарском јези-
ку или уверење о положеном испиту из српског/
мађарског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе) – за радна места на којима 
се настава изводи на мађарском језику, оверену 
копију дипломе средње школе, специјалистичког 
испита односно основних академских студија или 
одговарајуће потврде или решења за она радна 
места где је то посебно назначено, биографију са 
прегледом радних ангажовања. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Након психолошке 
процене конкурсна комисија обавиће разговор са 
кандидатима који се налазе на листи кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и доноси решење о избору кандидата. Изабрани 
кандидат доставља лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима пре закључења уговора о раду. Копије 
доказа које се подносе при конкурисању мора 
да буду оверене од стране надлежног органа, у 
супротном, неће се узети у разматрање. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве доставити на горе наведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за ___ (навести рад-
но место за које се конкурише). Информације о 
конкурсу могу се добити путем телефона: 024/555-
221. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ШАБАЦ

ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ

15000 Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-174

e-mail: info@spu.edu.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава следеће услове: 1) 
да има одговарајуће високо образовање, стечено: 
(1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1. студијама другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 2. 
студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука, уз које кандидат мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; или (2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице мора да има одгова-
рајуће образовање за наставника средње стручне 
школе у подручју рада Култура, уметност и јавно 
информисање. 2) Да има дозволу за рад настав-
ника; 3) да има положен испит за директора шко-
ле (лиценцу директора), изабрани директор који 
нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року до две године од дана ступања 
на дужност, а директору који не положи испит за 
директора у року од две године од дана ступања 
на дужност, престаје дужност директора; 4) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 5) да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 

или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 6) да има држављанство Републике Србије; 
7) да зна српски језик (на том језику се остварује 
образовно-васпитни рад у школи); 8) да има нај-
мање осам година 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 одговарајуће образо-
вање (оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању), оверену фотокопију дозволе за 
рад наставника, оверену фотокопију лиценце за 
директора школе (ако је поседује), доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за дела из тач-
ке 5) овог конкурса, доказ о држављанству Репу-
блике Србије, доказ о знању српског језика, потвр-
ду о дужини рада у образовно-васпитној установи 
на пословима образовања и васпитања, доказе о 
резултатима стручно-педагошког надзора у свом 
раду (извештај про светног саветника), а уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, остале 
податке које сматра корисним у циљу свог избора 
(преглед кретања у слу жби, друге доказе о соп-
ственим стручним и организационим способнос-
тима). Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са учени цима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаву на конкурс зајед-
но са траженом документацијом, лице доставља 
на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за 
директора школе“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе на телефон 
број 015/342-174.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15352 Змињак, Војводе Мишића 1
тел. 015/292-532

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), односно да има: 
одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, педагога или психолога стечено 
на: студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне обласити за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен 
испит за директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року до две године од дана сту-
пања на дужност), да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања, 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 
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лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из гупе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, да је држављанин Републике Србије, 
да зна језик на коме се остварује образовно вас-
питни рад; биографија са кратким прегледом кре-
тања у служби.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у 
обавези да приложи: оверен препис фотокопије 
дипломе о завршеном одговарајућем образовању; 
оверен препис фотокопије уверења о положеном 
стручном испиту (дозволе за рад наставника и 
стручног сарадника), потврду о радном стажу 
у обасти образовања и васпитања; уверење о 
држављанству Републике Србије, (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених, лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима, 
радну биографију са кратким прегледом рада у 
служби, уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду канидата – извештај про-
светног саветника (уколико је кандидат имао 
појединачни стручно-педагошки надзор). Уколи-
ко се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Прија-
ве са доказима о испуњености услова конкурса 
се достављају у затвореној коверти са назнаком 
„За конкурс за директора школе – не отварати”, 
лично у секретаријату школе или путем поште на 
адресу школе. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Све додатне 
информације о конкурсу се могу добити на теле-
фон 015/292-532. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурсна 
документација се не враћа.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ”

31000 Ужице, Норвешких интернираца 18
тел. 031/562-981

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана  

до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту 
и степен стручне спреме и то: да поседује одгова-
рајућу врсту и степен стручне спреме у складу са 
чланом 139 , 140 и 141. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – 
др. закон, 6/2020 и 129/2021 у даљем тексту Закон) 
и чланом 2. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021) односно да поседује 
високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет односно групе 
предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005; да у 

складу са чланом 142 Закона има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидат који је утоку 
студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положиостручни испит, односно испит 
за лиценцу сматра се да има образовање из прет-
ходног става; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања однос-
но да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик; да има пси-
хичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима.

ОСТАЛО: учесник конкурса треба да поднесе: 1) 
одштампан и попуњен образац пријавног фор-
мулара са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
2) оргинал или оверену фотокопију дипломе о 
поседовању одговарајуће стручне спреме (овере-
на фотокопија не старија од 6 месеци); 3) ориги-
нал доказа надлежне полицијске управе да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старији од 30 
дана); 4) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци), 
5) оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци 
само учесник конкурса који је променио презиме 
односно име после издавања уверења односно 
дипломе). Уколико учесник конкурса не достави 
доказе из тачке 1, 2, 3, 4 и 5 пријава се сматра 
непотпуном. Образац пријавног формулара кан-
дидати преузимају са сајта Министарства просве-
те науке и технолошког развоја у делу Ново на 
сајту, на адреси http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, непосредно у секретаријат 
школе или путем поште на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс ____ (назначити за које 
радно место се конкурише)“. Изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду, доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима. Неблаговремене, непотпуне 
и неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/422-245

Наставник историје
на одређено време до повратка  

одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
– аутентично тумачење) кандидат треба да 
испуњава и услове предвиђене чл. 139 140 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 и 2/2022). У рад-
ни однос могу бити примљена лица која испуња-
вају одређене услове: 1. поседују одговарајуће 
високо образовање (на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена који конмбинују целине и одго-
варајуће научне односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему треба да има 
завршене студије првог степена из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, (2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године), 2. имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад у школи, 3. нису 
осуђивана правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4. имају држављанство Републи-
ке Србије, 5. знају српски језик и језик на коме се 
остварује образовноваспитни рад. Услови из ст. 1 
чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из ст. 1 тач. 1, 3-5 саставни 
су део пријаве на конкурс, а докази из ст. 1 тач. 2 
овог члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Обавезно образовање из чл. 140 овог зако-
на је и образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доста-
вити: пријавни формулар (кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, РС и заједно са осталом документа-
цијом достављају школи); биографију; оригинал 
или оверену копију дипломе, односно уверење, 
којим се доказује одговарајуће образовање; ори-
гинал уверење о држављанству (не старије од 6 
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месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија); доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или 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 да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (извод из казнене евиден-
ције МУП-а Србије, оригинал или оверена копија 
не старија од 6. месеци); одговарајући доказ којим 
се доказује знање српског језика, сходно чл. 141 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику). Прија-
ве (пријавни формулар) са потребним доказима о 
испуњености услова за заснивање радног односа, 
слати у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови” на адресу: Основ-
на школа „Јован Јовановић Змај”, 17500 Врање, 
Јужноморавска 9, са назнаком „За конкурс” или 
доставити лично доставити управи школе. Прија-
ве које не испуњавају услове конкурса у погледу 
прописаног степена и врсте образовања, односно 
одговарајућег образовања, прописаног занимања 
(стручног назива), пријаве које буду непотпу-
не (не садрже све захтеване доказе о испуње-
ности услова конкурса) и неблаговремене, неће 
се узимати у разматрање приликом одлучивања 
у поступку пријема у радни однос. Информације 
поводом конкурса могу се добити на имејл адреси: 
zmajvranje@gmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
17512 Стубал

тел. 017/484-331

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Лепеници

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних чланом 24Закона 
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 прописане члановима 139 и 140 
став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно: да има одговарајуће образо-
вање према Правилнику о стручној спреми и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 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 здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дуж-
ни да доставе, у оригиналу или у овереном препи-
су или овереној фотокопији, следећу документа-
цију: извод из матичне књиге рођених – не старије 
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса; уве-
рење о дрђављанству Републике Србије – не ста-
рије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса; 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању из области образовања према Пра-

вилнику о стручној спреми и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли; уверење из казнене евиденције МУП-а да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; доказ о знању српског језика, 
осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику или су положили испит из 
српског језика по програму одговарајуће школске 
установе. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Конкурс спроводи комисија коју именује 
директор у складу са законом. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана истека 
рока за подношење пријава. Кандидати који буду 
испуњавали услове конкурса и буду изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана од дана истека 
рока за подношење пријава упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из претходног 
става сачињава образложену листу свих кандида-
та који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Директор доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе. Канди-
дат незадовољан решењем о изабраном кандида-
ту може да поднесе жалбу органу управљања у 
року од осам дана од дана достављања решења. 
Лице које буде изабрано по конкурсу, дужно је да 
приложи доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и учени-
цима (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 узе-
ти у разматрање. Благовременом пријавом сматра 
се пријава која је непосредно предата школи пре 
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре исте-
ка тог рока предата пошти у облику препоручене 
пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу 
или на дан државног празника, рок истиче исте-
ком првог наредног радног дана. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која у прилогу садржи све 
прилоге којима кандидат доказује да испуњава 
услове за избор у складу са Законом и овим кон-
курсом.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” 

26343 Избиште, Исе Јовановића 5
тел. 013/893-050

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава сле-
деће услове из члана 140 став 1 и 2, члана 122 
и 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то: 1) да 

има одговарајуће високо образовање за наставни-
ка у основној школи, односно педагога или психо-
лога, стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педа-
гошких наука, на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
2) да има дозволу за рад за наставника, педагога 
или психолога; 3) да има обуку или положен испит 
за директора установе и најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 4) да 
испуњава услове за наставника те врсте школе 
и подручја рада, за педагога или психолога шко-
ле; 5) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против праног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
6) да против њега није покренут кривични посту-
пак, доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре доношења оптужног предлога за 
наведена кривична дела, непостојање дискрими-
наторног понашања, утврђеног у складу са зако-
ном; 7) да има држављанство Републике Србије; 
8) да зна српски језик, као језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; 9) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следећу 
документацију као доказ о испуњености услова: 
оверену копију дипломе о стеченом образовању; 
оверену копију уверења о положеном испиту за 
лиценцу или обављеној обуци за полагање испи-
та за лиценцу (за кандидате који су већ обавља-
ли функцију директора школе); потврду устано-
ве о годинама рада на пословима образовања и 
васпитања; уверење надлежног органа да: није 
покренут кривични поступак; да није покренута 
истрага; да није кажњаван, све (сва три уверења) 
за кривична дела за која је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (сва уверења не старија 
од 6 месеци); оригинал или оверена копија уве-
рења о држављанству РС, не старије од 6 месе-
ци; оригинал или оверена копија извода из мати-
чне књиге рођених; оверену копију о резултату 
стручно – педагошког надзора о раду (извештај 
просветног саветника) или уверење да није вршен 
стручно педагошки надзор (за кандидате који су 
већ обављали функцију директора школе); овере-
ну копију документа о резултатима стручно педа-
гошког надзора школе и оцене спољног ревизо-
ра или доказ да није вршен надзор (за кандидате 
који су већ обављали функцију директора школе); 
дказ (лекарско уверење) о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима; кратку биографију. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети  
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у разматрање. Пријаве на конкурс са траже-
ном документацијом могу се поднети лично или 
поштом на горе наведену адресу. Додатне инфор-
мације могу се добити од секретара школе на 
телефон: 013/893-050.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДУБРАВА”

19350 Књажевац 
Ивана Милутиновића бб.

тел. 019/739-606

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и то: 1) да 
има одговарајуће високо образовање, за настав-
ника, педагога или психолога основне школе, у 
смислу чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, које је стекао: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; б) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 2) 
да има најмање осам година рада у установи, на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; 3) да има дозво-
лу за рад – лиценцу; 4) да има похађани пропи-
сан програм обуке и положен испит за директора 
установе (Правилник о програму обуке и полагању 
испита за лиценцу за директора установе образо-
вања и васпитања – „Сл. гласник РС”, број 63/18, 
уколико нема положен испит за директора школе 
изабрани кандидат ће бити у обавези да га поло-
жи у законском року – две године од дана ступања 
на дужност); 5) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
6) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да против њега није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога – за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 
ЗОСОВ; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оверен препис / фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; потврду о радном 
стажу у установи; оверен препис / фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту – лицен-
ци за рад; доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци, у ориги-
налу или оверена фотокопија); извод из МКР, у 
оригиналу или овереној фотокопији; доказ о неос-
уђиваности из чл. 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ (потврду 
надлежне полицијске управе, потврду надлежног с 
основног и окржног суда); пријаву са биографијом 
и кретањем у служби; ако је кандидат претходно 

обављао дужност директора установе, дужан је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора и 
оцену спољашњег вредновања. Напомена: доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима – лекарско уверење, 
доставља се пре закључења уговора о раду на 
одређено време (ако је из друге установе) или пре 
доношења решења о премештају на радно место 
директора, ако је је из реда запослених у устано-
ви, у смислу чл. 124 ст. 1 и 2 ЗОСОВ, односно пре 
ступања на дужност директора. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, преко телефона 019/739-606 или 
имејл адресе osdubravak@mts.rs

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ”

23242 Банатски Деспотовац
Трг Душана Ћубића 12

тел. 023/3879-002

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове предвиђене чл. 122, 
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021), а то су: 1) да има одго-
варајуће високо образовање из члана 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања наставника основне школе, за педагога и 
психолога, стечено на: студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стучне 
области за одговарујући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године); 2) да поседује дозволу за рад 
(лиценцу или положен стручни испит) за настав-
ника, васпитача односно стручног сарадника; 3) 
да је савладао обуку и да има положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да у року 
од 2 године од дана ступања на дужност положи 
наведени испит; 4) да има психичку и физичку и 
здравствену способност са рад са децом и учени-
цима; 5) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 6) да има 
држављанство Републике Србије; 7) да зна српски 
језик јер се на њему остварује васпитно-образовни 
рад; 8) да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одоварајућег образовања. Изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 и став 
2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и 

стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да на конкурс доста-
ви и: попуњен и одштампан формулар за пријаву 
на конкурс (налази се на званичној интернет стра-
ници Министрарства просвете, науке и технолош-
ког развоја); оверену копију дипломе о стеченом 
одговарујућем образовању у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; уверење о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу за наставника, вас-
питача или стручног сарадника (оригинал или 
оверена фотокопија); 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 уста-
нова у којој кандидат ради; ако кандидат није у 
радном односу, потврду издаје установа у којој је 
кандидат стекао радно искуство у области обра-
зовања и васпитања); лекарско уверење о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену копију уве-
рења надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверену копију 
уверења да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање што онемогућава 
рад у просвети (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену копију уверења надлежног привред-
ног суда да кандидат није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених које није 
старије од 6 месеци; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије које 
није старије од 6 месеци; оверену копију доказа 
да зна српски језик, уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику (оверена 
копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој 
школи или факулету на српском језику или уве-
рење о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошолске установе); 
оригинал или оверену копију доказа о резултати-
ма стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања – доставља кандидат који 
је претходно обављао дужност директора; биогра-
фију са кратким прегледом радних ангажовања и 
предлогом програма рада директора школе; ори-
гинал или оверену копију уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријава ће се смат-
рати потпуном и уколико кандидат нема положен 
испит за директора установе, али је изабрани кан-
дидат дужан да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност). Копије доказа које 
се подносе при конкурисању за избор директора 
оверавају се од стране надлежног орагана. Уколи-
ко је кандидат стекао одговарајуће високо обра-
зовање из члана 140 став.1 и 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања на српском 
језику, сматра се да је достављањем овог дока-
за доставио и доказ да зна српски језик. Рок за 
достављање пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Пријавни формулар 
попунити на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја: 
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc одштампати и 
заједно са осталом потребном документацијом 
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доставити, лично или путем поште на горе наве-
дену адресу, са назнаком „Конкурс за директора 
школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 023/ 3879-002.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА 
„9. МАЈ”

23000 Зрењанин 
Народне омладине 16

Наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством у 

посебним условима у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам 
– предмета Припремање намирница 
са 20% радног времена и предмета 
Хигијена и заштита на раду са 10% 

радног времена
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник практичне наставе са 
одељенским старешинством у 

посебним условима у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам
са 70% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 и чланом 141 став 4 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања: 1) које је стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије): сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предме-
та, 2) које је стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 3) које је стечено на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или лице које 
је стекло више образовање; 4) завршавањем одго-
варајућег средњег образовања и полагањем спе-
цијалистичког, односно мајсторског испита и које 
има петогодишње радно искуство у струци; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. дазна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

Додатни услови за радно место наставник пре-
дметне наставе у посебним условима – у подручју 
рада трговина, угоститељство и туризам – пред-
мета припремање намирница и предмета хигијена 
и заштита на раду: кандидат треба да испуњава 
услове у погледу степена и врсте образовања који 
су прописани чланом 9 тч. 4 и 5 Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-

ника и помоћних наставника у стручним школама 
за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 
10/09, 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21), односно да је: 

За предмет припремање намирница: дипло-
мирани дефектолог – олигофренолог са савлада-
ним програмом методике предмета у подручју рада 
трговина, угоститељство и туризам; виши стручни 
радник технологије куварства; виши угоститељ са 
стеченим средњим образовањем за кулинара или 
кувара; гастролог; менаџер хотелијерства, смер 
гастрономија; виши стручни радник – комерција-
листа угоститељства; виши стручни радник угости-
тељско-туристичке струке, занимање кулинарство; 
дипломирани дефектолог, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, са положеним испитима из 
предмета: Методика наставе вештина за децу оме-
тену у интелектуалном развоју; Технологија мате-
ријала и занимања са методиком електрометал-
ске, текстилне, графичке и услужне делатности. 
Наставници, поред стручне спреме предвиђене у 
тач. 1)–7) морају поседовати стручну дефектолош-
ку оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога.

За предмет хигијена и заштита на раду: док-
тор медицине; дипломирани дефектолог; дипло-
мирани дефектолог, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, са положеним испитима из 
предмета: Методика наставе вештина за децу оме-
тену у интелектуалном развоју; Технологија мате-
ријала и занимања са методиком електрометалске, 
текстилне, графичке и услужне делатности.

Наставници, поред стручне спреме предвиђене у 
тачки 1) морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога.

Додатни услови за радно место наставник прак-
тичне наставе у посебним условима – у подручју 
рада трговина, угоститељство и туризам: канди-
дат треба да испуњава услове у погледу степена и 
врсте образовања који су прописани чланом 9 тач-
ка 8 Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама за ученике лако ментално 
ометене у развоју („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14/20 
и 17/21), односно да је: кувар са положеним спе-
цијалистичким испитом; складиштар или продавац 
са положеним специјалистичким испитом.

Наставници практичне наставе, поред предвиђе-
не стручне спреме морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему 
дипломираног дефектолога.

ОСТАЛО: приликом пријављивања на конкурс 
кандидат је дужан да достави: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем образовању. 
Кандидат који је стекао одговарајуће високо обра-
зовање по прописима који уређују високо образо-
вање од 10. септембра 2005. године, доставља и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која је про-
писана чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадни-
ка. Када је образовање стечено у систему војног 
школства, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 Зако-

на о основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа 
за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника. Када је образовање 
стечено у иностранству, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је прописана чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника. Уколико 
у дипломи није наведен студијски програм студија 
потребно је да кандидат достави оверену копију 
додатка дипломи или потврде факултета из које се 
види који студијски програм је кандидат завршио; 
оригинал или оверену фотокопију уверења из каз-
нене евиденције Министарства унутрашњих посло-
ва; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; оверену фото-
копију дипломе или уверења о завршеној основ-
ној, средњој, вишој или високој стручној спреми 
на српском језику или оверену фотокопију потврде 
којом се доказује да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе – за доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријавни форму-
лар и важеће, односно оверене фотокопије доку-
мената тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају на 
адресу: Основна и средња школа „9. мај” Зрења-
нин, Народне омладине број 16, 23000 Зрењанин, 
путем поште или лично у просторијама школе, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
(публикација „Послови”). У пријави на конкурс 
кандидат обавезно мора да наведе контакт теле-
фон и адресу за пријем поште. Пријаве које не 
буду достављене поштом или лично у просторија-
ма школе неће бити разматране. За давање оба-
вештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, 
референт за правне, кадровске и администра-
тивне послове – административни радник. Канди-
дати који испуњавају конкурсом тражене услове за 
пријем у радни однос, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. У року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос. Уколико кандидат не 
дође на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима сматраће се да је пријаву 
на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе кандидата који испуњавају 
услове и сачињава образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове у року од 15 радних 
дана од дана сачињавања листе кандидата који 
испуњавају услове. Образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове комисија доставља 
директору у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од достављања образложене листе. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном терми-
ну сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
Нови Бечеј 

Јосифа Маринковића 79

Секретар
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – 
др. закон, 6/2020 и 129/2021), и то: да има сте-
чено одговарајуће високо образовање из области 
правних наука у складу са одредбама члана 132. 
и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021), и то: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другогог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик као језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад у установи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља доказе о испуњености услова и састав-
ни су део пријаве на конкурс: попуњен пријавни 
формулар који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије; кратку радну биографију („ЦВ”); доказ 
о одговарајућем образовању (оригинал или ове-
рена копија, уколико је кандидат стекао високо 
образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије) уз диплому са студија другог 

степена прилаже се и диплома основних студија 
у оригиналу или овереној копији која није ста-
рија од 6 месеци); доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверена копија уверења из 
МУП-а, да није старије од 6 месеци); оригинал или 
оверена копија уверења о држављанству Републи-
ке Србије (да није старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверена копија извода из матичне књи-
ге рођених (да није старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика достављају само кандидати 
који одговарајуће знање нису стекли на српском 
језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова конкурса дос-
тављају се поштом н адресу: ОШ „Јосиф Маринко-
вић”, Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79, са наз-
наком „Пријава на конкурс” или лично у школи, 
радним данима од 08 часова до 14 часова. Контакт 
телефон: 023/771-041.

ОШ „ВЕЉКО ЂУРИЧИН”
Јарковац 

Трг др Станислава Букурова 12

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора може да обавља 
лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање, односно које испуњава услове прописане 
чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 ЗОСОВ-а (88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и то: 1. да 
има високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то 
(1) студије другог степена из научне, односмно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 

или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; лице из става 1 тач-
ка1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима 3. да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривична дела прописана чланом 139 
став 1 тачка 3 ЗОСОВ; 4. да има држављанство 
Републике Србије, 5. да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовни-васпитни рад, 
6. да има дозволу за рад (лиценцу или стручни 
испит), за наставника, педагога или психолога, 7. 
да је савладао обуку и да има положен испит за 
директора установе, 8. да има најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Изузетно ако се на конкурс не пријави 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 ст. 1 и 2 овог закона, дужност директора шко-
ле може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 овог закона и 
најмање 10 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи оригинале или оверене фотокопије (не 
старије од 6 месеци): дипломе, доказ о неосуђи-
ваности за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, доказ о знању српског језика (уко-
лико образовање није стечено на српском језику), 
потврду да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања. Лекарско 
уверење изабрани кандидат за директора дужан је 
да достави школи пре закључења уговора о раду. 
Уколико се на конкурс пријави кандидат који је 
претходно обављао дужност директора, дужан је 
да достави доказ о резултату стручно педагошког 
надзора у раду кандидата и оцену спољашњег 
вредновања (извештај просветног саветника), био-
графију са кратким прегледом кретања у служби. 
Кандидат изабран за директора који нема положен 
испит за директора дужан је да у року од 2 годи-
не од дана ступања на дужност положи испит за 
директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Пријаву на конкурс са потребном документа-
цијом и прилозима достављају се школи искљу-
чиво препорученом поштом у затвореној коверти 
на горњу адресу или донети лично у секретаријат 
школе у затвореној коверти са назнаком „Пријава 
на конкурс за избор директора школе – не отва-
рај”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Додатне информације могу се 
добити на телефон школе 023/857-009.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих



Бесплатна публикација о запошљавању 6501.08.201 0006.04.2022. | Број 981 |   

НИШ КРЕЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ЈАВНИХ РАДОВА

У просторијама Градске општине 
Пантелеј 1. априла су свечано 

уручени уговори незапосленим лици-
ма која ће бити ангажована на јавним 
радовима преко републичког јавног 
позива за особе са инвалидитетом и 
Споразума о техничкој подршци На-
ционалне службе за запошљавање тој 
нишкој општини. 

У складу са Споразумом о технич-
кој подршци, потписаним између ГО 
Пантелеј и Филијале Ниш НСЗ,  Нацио-
нална служба је обезбедила подршку 
за спровођење јавних радова, у смислу 
селекције незапослених лица са под-
ручја Општине Пантелеј, првенствено 
теже запошљивих незапослених и не-
запослених у стању социјалне потребе. 
Средства за финансирање програма 
јавних радова за 10 незапослених лица 
издвојена су из буџета ГО Пантелеј, у 
износу од 1.500.000 динара, док су ре-
публичким програмом јавних радова 
обухваћене још три особе са инвалиди-
тетом, као лица из посебно осетљиве 
категорије незапослених.

Уговоре су незапосленим канди-
датима уручили заменик председнице 
Општине Драган Павловић и директор 
нишке Филијале НСЗ Бобан Матић, а 
догађају су присуствовали и председ-
ник Скупштине општине Саша Новиће-
вић и заменица директора нишке Фи-
лијале НСЗ Вања Стојковић. 

Том приликом, заменик пред-
седнице Општине је честитао канди-
датима почетак радног ангажовања, 
захваливши им се на интересовању и 
помоћи у одржавању и улепшавању 
општине Пантелеј, што је и превасход-
ни циљ спровођења овог програма.

Директор Филијале Ниш НСЗ је 
искористио прилику да најави скоро 
расписивање још једног јавног позива 
Општине Пантелеј за самозапошља-
вање, који ће, како је рекао, уследити 
након доношења Одлуке о финанси-
рању мера активне политике запо-
шљавања предвиђених локалним ак-
ционим планом за текућу годину. 

На територији ГО Пантелеј од 
2021. године до 2022. број незапос-
лених лица се, према подацима из 
евиденције Националне службе за за-
пошљавање, смањио за преко 1.000, 
што је највећим делом заслуга дуго-
годишње добре сарадње те Општине и 
градске филијале НСЗ. 

Вања Стојковић
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Одржан сајам запошљавања у Врњачкој Бањи

150 РАДНИХ МЕСТА У 
ХОТЕЛИЈЕРСТВУ И ТУРИЗМУ

Национална служба за запошљавање, Испостава краље-
вачке Филијале Врњачка Бања и Кластер туристичке 

привреде Врњачке Бање организовали су сајам запошља-
вања 28. марта у холу конгресног центра хотела „Zepter 
international“ у Врњачкој Бањи. 

На сајму је учествовало 17 послодаваца са територије 
Врњачке Бање који су понудили више од 150 радних места 
из области угоститељства и туризма. У потрази за послом 
манифестацију је посетило око 250 незапослених лица која 
су у директном контакту са послодавцима представили 
своје квалификације, вештине и радно искуство, као и вели-
ки број студената Факултета за хотелијерство и туризам и 
ученика завршних разреда Угоститељско-туристичке школе.

Обраћајући се учесницима сајма, директор Национал-
не службе за запошљавање Зоран Мартиновић указао је да 
је и послодавцима и незапосленим лицима сасвим сигурно 
недостајао овакав начин организовања сајма запошљавања, 
који није било могуће спровести у условима пандемије. 
Подсетио је да је НСЗ тада успешно организовала виртуел-
ни сајам запошљавања. 

„Сајмови запошљавања су итекако ефективна мера за 
запошљавање. На оваквим местима велики број послодава-
ца и незапослених могу да на неки начин дефинишу однос 
понуде и тражње. Годишње је на сајмовима запошљавања, 
које организује НСЗ самостално или у сарадњи са социјал-
ним партнерима, учествовало око 50.000 незапослених 
лица и 1.500 послодаваца са понудом различитих врста 
послова. И резултати су били добри, око 25% учесника сај-
мова се и запослило“, рекао је Мартиновић. Он је подсетио 
да су актуелни јавни позиви и позвао послодавце који на-

меравају да запосле нове раднике да конкуришу за програ-
ме финансијске подршке НСЗ.

Председник општине Бобан Ђуровић истакао је важ-
ност оваквог сајма за локалну самоуправу, на коме угос-
титељски и туристички радници, не само из ове општине, 
могу да нађу посао у компанијама и хотелима којих је све 
више у Врњачкој Бањи.

Како је казао Ђорђе Трмчић, секретар Кластера турис-
тичке привреде Врњачке Бање, НСЗ и Кластер су успели да 
за кратко време, а уочи туристичке сезоне организују сајам 
и поносан је због доброг одзива учесника. 

Јелена Петровић, ПР Факултета за хотелијерство и ту-
ризам истакла је добру сарадњу са НСЗ и чињеницу да су 
многи студенти по дипломирању добили прву шансу за по-
сао у струци преко програма НСЗ.

На евиденцији Испоставе НСЗ у Врњачкој Бањи налази 
се 2.520 незапослених лица, а највећи проценат чине лица 
из категорије теже запошљивих. То је за 11% мање него у 
истом периоду прошле године, што је резултат опоравка 
туристичко-угоститељске привреде после пандемије и при-
мене мера активне политике запошљавања НСЗ.

Србислав Антонијевић



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
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