
Бесплатна публикација о запошљавању
   Број 870 / 26.02.2020.                     

Национална служба за запошљавање 

1375 слободних радних места



Бесплатна публикација о запошљавању
Број 870 • 26. фебруар 2020. године

Oпшти услови огласа/конкурса 

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање 
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
  нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 Закона 
о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 2, а у вези 
са чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 2/19), Служба за управљање кадровима огла-
шава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац 
Сектора за предшколско и основно 

образовање и васпитање
у Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја, положај у трећој групи

Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и над-
зире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, врши најсло-
женије послове из делокруга Сектора, обавља и друге послове 
по налогу министра.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистич-
ких, природно-математичких, техничко-технолошких наука 
или образовно-уметничког поља Уметности на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету и најмање девет 
година радног искуства у струци или седам година радног 
искуства у струци од којих најмање две године на руководећим 
радним местима или пет година радног искуства на руково-
дећим радним местима, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту; држављан-
ство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - провера ће се 
вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачу-
нару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити писменим 
путем.

* Посебне функционалне компетенције за област 
рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада посло-
ви руковођења (Основе управљања људским ресурсима) - 
провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (Методологија припреме доку-
мената јавних политика и формална процедура за њихово 
усвајање) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место - про-
писи из надлежности органа (Стратегија развоја образовања у 
Србији до 2020. године) - провера ће се вршити путем усмене 
симулације.

- Понашајне компетенције (управљање информацијама; упра-
вљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка 
учењу и променама; изградња и одржавање професионал-
них односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање 
људским ресурсима; стратешко управљање) - провера ће се 
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом - процена мотивације за 
рад на радном месту и прихватање вредности државних орга-
на).

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје 
пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс огла-
шен у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс 
садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу стано-
вања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и 
друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање 
радног односа; податак о знању рада на рачунару; додатне 
едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од 
значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним орга-
нима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или 
непосредно на адресу наведену у тексту огласа.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је 
доступан на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за 
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2. 

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

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани 
доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о 
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетен-
ције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да 
се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се 
кандидат ослобађа од провере опште компетенције „дигитал-
на писменост“. 

Остали докази које прилажу само кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спре-
ми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима (лица са положеним правосудним испи-
том уместо уверења о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима достављају уверење о положе-
ном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно 
искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство). 

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

Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је 
да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог 
испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе 
у року од 5 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави 
доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 
дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за 
попуњавање положаја.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији 
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, односно општин-
ским управама, као поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 
2017. године у основним судовима, односно општинским упра-
вама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано 
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама.

Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс 
наведе за коју се од предвиђених могућности опредељује, да 
орган прибави податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандидат учинити сам. 

Документи о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција 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.

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

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, 
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Буле-
вар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуња-
вање положаја (навести назив положаја за који се подноси 
пријава)”. 

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у 
периоду од 10 до 12 часова: Бојана Модрић, тел. 011/313-
09-01, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној 
табли Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
на интернет презентацији и oгласној табли Службе за упра-
вљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презен-
тацији и периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. 

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид 
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава 
положај који је предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком муш-
ком роду подразумевају природни мушки и женски род лица 
на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 Закона 
о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 2, а у вези 
са чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 2/19), Служба за управљање кадровима огла-
шава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаjи: Центар за разми-
нирање, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник директора - руководилац 
Сектора за правне послове и оперативну 

подршку у Центру за разминирање - 
положај у четвртој групи

Опис послова: Руководи Сектором; планира, организује и 
усмерава рад Сектора; врши најсложеније послове из дело-
круга Сектора; остварује сарадњу са другим органима; обавља 
и друге послове по налогу директора Центра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правних наука, на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање девет година радног искуства у струци, 
или седам година радног искуства у струци од којих најмање 
две године на руководећим радним местима или пет година 
радног искуства на руководећим радним местима, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту; држављанство Републике Србије; да учес-
нику 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.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - провера ће се 
вршити путем теста;

Администрација и управа
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• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачу-
нару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити писменим 
путем.

* Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада посло-
ви руковођења (основе управљања људским ресурсима; орга-
низационо понашање) - провера ће се вршити путем усмене 
симулације.
2. Посебна функционална компетенција у области рада норма-
тивни послови (законодавни процес) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције за радно место 
и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место - про-
фесионално окружење прописи и акти из надлежности орга-
низације органа (Закон о министарствима) - провера ће се 
вршити путем усмене симулације.

- Понашајне компетенције (управљање информацијама; упра-
вљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка 
учењу и променама; изградња и одржавање професионал-
них односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање 
људским ресурсима; стратешко управљање) - провера ће се 
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираног на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом - процена мотивације за 
рад на радном месту и прихватање вредности државних орга-
на.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају 
траје пет година, а место рада је Београд, Војводе Тозе 31.

2. Помоћник директора - руководилац 
Сектора за економске послове, 

међународну сарадњу и европске 
интеграције у Центру за разминирање - 

положај у четвртој групи
Опис послова: Руководи Сектором; планира, организује и 
усмерава рад Сектора; врши најсложеније послове из дело-
круга Сектора; остварује сарадњу са другим органима; обавља 
и друге послове по налогу директора Центра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области еко-
номских наука, на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање девет година радног искуства у струци, 
или седам година радног искуства у струци од којих најмање 
две године на руководећим радним местима или пет година 
радног искуства на руководећим радним местима, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту; држављанство Републике Србије; да учес-
нику 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.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - провера ће се 
вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачу-
нару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити писменим 
путем.

* Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада посло-
ви руковођења (основе управљања људским ресурсима; орга-
низационо понашање) - провера ће се вршити путем усмене 
симулације.
2. Посебна функционална компетенција у области рада 
финансијско-материјални послови (Буџетски систем Републи-
ке Србије) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебна функционална компетенција у области рада посло-
ви међународне сарадње и европских интеграција (Процедура 
припреме и закључивања међународних споразума) - провера 
ће се вршити путем усмене симулације.

- Понашајне компетенције (управљање информацијама; упра-
вљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка 
учењу и променама; изградња и одржавање професионал-
них односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање 
људским ресурсима; стратешко управљање) - провера ће се 
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираног на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом - процена мотивације за 

рад на радном месту и прихватање вредности државних орга-
на.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају 
траје пет година, а место рада је Београд, Војводе Тозе 31.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ 
КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс огла-
шен у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс 
садржи: податке о конкурсу, личне податке, адресу стано-
вања, телефон, електронску адресу; образовање, стручне и 
друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање 
радног односа; податак о знању рада на рачунару; додатне 
едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од 
значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним орга-
нима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или 
непосредно на адресу наведену у тексту огласа.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је 
доступан на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за 
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2. 

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

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани 
доказ о знању рада на рачунару. Кандидати који уз образац 
пријаве доставе писани доказ о знању рада на рачунару биће 
ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“ 
сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може 
прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од провере 
опште компетенције „дигитална писменост“. 

Остали докази које прилажу само кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спре-
ми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима (лица са положеним правосудним испи-
том уместо уверења о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима достављају уверење о положе-
ном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно 
искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство). 

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

Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је 
да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог 
испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе 
у року од 5 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави 
доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 
дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за 
попуњавање положаја.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији 
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, односно општин-
ским управама, као поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 
2017. године у основним судовима, односно општинским упра-
вама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано 
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља 

и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама.

Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс 
наведе за коју се од предвиђених могућности опредељује, да 
орган прибави податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандитат учинити сам. 

Документи о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матич-
не књиге рођених; уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, односно уверење о поло-
женом правосудном испиту.

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

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, 
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Буле-
вар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуња-
вање положаја (навести назив положаја за који се подноси 
пријава)”. 

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у 
периоду од 10 до 12 часова: Ивана Ђуровић, тел. 011/313-
09-01, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. Овај оглас објављује се 
на интернет презентацији и oгласној табли Центра за разми-
нирање, на интернет презентацији и oгласној табли Службе за 
управљање кадровима, на порталу е-Управе, на интернет пре-
зентацији и периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. У Служби за управљање кадровима може 
се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу 
у ком се попуњавају положаји који су предмет овог конкурса. 
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком муш-
ком роду подразумевају природни мушки и женски род лица 
на које се односе.

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима (,,Служ-
бени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) 
и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органима („Службе-
ни гласник РС“, брoj 2/19) и Закључaка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 број:112-11841/2019 
од 27. новембра 2019. године и 51 број: 112-637/2020 од 29. 
јануара 2020. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министар-
ство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирча-
нинова 6 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за обраду финансијско-
рачуноводствене документације, у звању 

саветник
Одсек за финансијске послове, Одељење за 
финансијске и опште послове, Секретаријат 

Министарства
1 извршилац

Опис послова: Евидентира и прати динамику реализације 
средстава по закљученим уговорима; припрема и обрађује 
документацију за плаћања и припрема извештаје за плаћање 
из свих извора финансирања; контролише рачуноводствену 
документацију (уговоре, фактуре и др) за плаћање у смислу 
потпуности обрасца, тачност уписаних износа и рачунских 
операција; контролише усаглашености рачуноводствене  
документације (рачун, фактура и др.) са уговором; сарађује са 
другим унутрашњим јединицама унутар Министарства у циљу 
комплетирања документације за плаћање; проверава распо-
ложивост буџетских апропријација и квота; прати и контро-
лише унете рачуне добављача у веб-апликацији Централни 
регистар фактура Управе за трезор; учествује у изради Пла-
на јавних набавки; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 
године радног искуства у струци; положен државни стручни 
испит; као и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Београд.

2. Радно место за подршку праћењу и 
планирању извршења буџета, у звању 

млађи саветник
Одсек за финансијске послове, Одељење за 
финансијске и опште послове, Секретаријат 

Министарства
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми планских докумена-
та (предлога приоритетних области финансирања, предлога 
финансијског плана, финансијски план) у свим фазама плани-
рања; учествује у припреми месечног плана извршења буџе-
та по програмима, програмским активностима, пројектима и 
изворима финансирања; припрема захтеве за промену квота 
и апропријација према потребама Министарства; припрема и 
ажурира помоћну евиденцију средстава финансијског обез-
беђења са добављачима; прати динамику извршења буџета 
Министарстава по свим изворима финансирања, програмима, 
програмским активностима и пројектима; припрема и ажури-
ра пословне процесе из делокруга Одсека у оквиру система 
финансијског управљања и контроле; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, 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 радног места.

Место рада: Београд.

3. Радно место за припрему и праћење 
прописа у области е-управе, у звању 

саветник
Одсек за подршку развоју електронске 

управе, Одељење за стратешко планирање 
јавне управе
1 извршилац

Опис послова: Припрема нацрте закона, предлоге прописа 
и других општих аката који се односе на област електронске 
управе и прати њихову примену; припрема мишљења, ана-
лизе и информације из делокруга Одсека; припрема миш-
љења на нацрте закона и предлоге прописа које припремају 
овлашћени предлагачи; припрема мишљења о примени 
одредаба закона, прописа и других општих аката из дело-
круга Одсека; организује и учествује на јавним расправама 
и у радним групама за израду закона и подзаконских аката у 
области електронске управе; припрема предлоге одговора на 
посланичка питања из делокруга Одсека; прати, анализира и 
проучава стратешка документа, законе, друге прописе и упо-
редно-правна решења од значаја за припрему нацрта закона и 
предлога других прописа из делокруга Одсека; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; најмање 3 година радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит; као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места.  

Место рада: Београд.

4. Радно место за израду и праћење 
докумената јавне политике из области е 

управе, у звању саветник
Одсек за подршку развоју електронске 

управе, Одељење за стратешко планирање 
јавне управе
1 извршилац

Опис послова: Координира израду и припрема предлоге 
докумената јавних политика у области електронске управе; 
припрема мишљења на предлоге докумената јавних полити-
ка овлашћених предлагача; прати реализацију планираних 
реформских активности, координира прикупљање података, 
врши редовну обрада података и израду извештаја докумена-

та јавних политика у области електронске управе; учествује 
у процесу вредновања реализације планираних реформских 
активности у области електронске управе; учествује у процесу 
успостављања механизама за праћење и координацију доку-
мената јавних политика у области електронске управе; учест-
вује у припреми међународних уговора, стратешких докумена-
та у вези са процесом приступања Европској унији и пројеката 
из делокруга Одсека; израђује извештаје, анализе и информа-
ције из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит; као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд

III Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Сагласно члану 9. Закона о државним службе-
ницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, 
под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор 
кандидата се врши на основу провере компетенција. Избор-
ни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се 
проверавају опште функционалне, посебне функционалне и 
понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју 
са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се про-
веравају опште функционалне компетенције.

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

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вешти-
на у основама коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), 
ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална писме-
ност, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

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

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

Провера посебних функционалних компетенција: Након прије-
ма извештаја о резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, врши се про-
вера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за област рада финан-
сијско-материјалних послова (буџетски систем Републике 
Србије; извршење буџета) и посебна функционална компетен-
ција за радно место релевантни прописи из делокруга радног 
места (Правилник о начину припреме, састављања и подно-
шења финансијских извештаја корисника буџетских средстава 
и корисника средстава организација обавезног социјалог оси-
гурања) - провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада јавних 
набавки (методологију за праћење извршења уговора) - про-
вераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за област рада финан-
сијско-материјалних послова (буџетски систем Републике 
Србије; методе и поступке финансијског планирања, анализе 
и извештавања; планирање буџета и извештавање) и посебна 
функционална компетенција за радно место релевантни про-
писи из делокруга радног места (Правилник о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем) 
- провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитичких послова (прикупљање и обраду подата-
ка из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) и посеб-

на функционална компетенција за радно место прописи из 
надлежности и организације органа (Закон о државној упра-
ви) - провераваће се усмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција за радно место стра-
ни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће се писаним 
путем (тест).
2. Посебна функционална компетенција за област рада нор-
мативних послова (припрему и израду стручних мишљења 
и образложења различитих правних аката (нацрта прописа, 
међународних уговора итд.) и посебна функционална компе-
тенција за радно место релевантни прописи и акти из делокру-
га радног места (Закон о електронској управи и подзаконски 
акти) - провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција за радно место стра-
ни језик (Енглески језик ниво Б2) - провераваће се писаним 
путем (тест).
2. Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитичких послова (ex ante и ex post анализу ефе-
ката јавних политика/прописа; методологију праћења, спро-
вођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних 
политика) и посебна функционална компетенција за радно 
место релевантни прописи и акти из делокруга радног места 
(Документ јавне политике у области е управе) - провераваће 
се писмено путем симулације.

Напомена за радна места 3 и 4: Ако кандидат поседује 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ 
о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и жели да 
на основу њега будете ослобођен тестирања компетенције 
знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика 
који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији.

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

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

Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна 
места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, орјентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање професионал-
них односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провера-
ваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извр-
шилачка радна места: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних органа - провера-
ваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу Минис-
тарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 
6, 11000 Београд или се предају непосредно на писарницу 
Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирча-
нинова 6, 11000 Београд са назнаком „За јавни конкурс” или 
електронским путем на адресе: marija.krstovic@mduls.gov.rs 
или tatjana.jovanovic@mduls.gov.rs. 

Напомена: Ако се пријава подноси електронским путем, на 
месту које је предвиђено за потпис уноси се име и презиме 
кандидата, а кандидат пријаву потписује пре почетка прве 
фазе изборног поступка.

V Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: 
Татјана Јовановић и Марија Крстовић, тел. 011/2686-855, од 
9.00 до 13.00 часова.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Министарства државне управе и локалне 
самоуправе или у штампаној верзији на писарници Министар-
ства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 
Београд.

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

IX Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном пра-
восудном 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 искуство).

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). 

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

Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да су 
органи у обавези да по службеној дужности, када је то непход-
но за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно 
размењују, врше увид, обрађују и орибављају личне податке о 
чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

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

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

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

Докази се достављају на наведену адресу Министарства. 

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

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

XII Датум и место провере компетенција кандидата у 
изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу пода-
така наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести, почев од 9. марта 2020. године, о чему ће 
кандидати бити обавештени писаним путем на адресе које су 
навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних 
компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, 
у Палати „Србија“ Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 
(источно крило). Провера посебних функционалних компетен-
ција и интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у прос-
торијама Министарства државне управе и локалне самоупра-
ве. Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве 

телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима 
пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извршилачко радно 
место може да се запосли и лице које нема положен државни 
стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. 
Положен државни стручни испит није услов, нити предност за 
заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који 
први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни 
рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. 
Државни службеник на пробном раду, који је засновао рад-
ни однос на неодређено време и државни службеник који је 
засновао радни однос на неодређено време а који нема поло-
жен државни стручни испит, полаже државни стручни испит 
у року од шест месеци од дана заснивања радног односа. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју је именовао министар државне управе и локалне 
самоуправе.

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

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

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8726-426

Саветник на финансијско-материјалним 
пословима

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области еко-
номских наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
основним студијама у трајању од најмање 4 године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, најмање три године 
радног искуства у струци и положен државни стручни испит. У 
изборном поступку проверавају се: познавање прописа: Зако-
на о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових 
породица („Сл. гласник РС“, број 54/89, 137/04, 69/12, 50/18), 
Закона о правима цивилних инвалида рата („Сл. гласник РС“, 
број 52/96), Правилника о начину исплате новчаних примања 
прописаних законом о основним правима бораца војних инва-
лида и породица палих бораца („Сл. лист СРЈ“, број 37/98) и 
Правилника о начину исплаћивања новчаних примања по 
закону о правима бораца, војних инвалида и чланова њихо-
вих породица („Сл. лист РС“, број 18/90 - усмено; познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару, органи-
зационе способности, вештина резоновања, закључивања и 
вештина комуникације - усмено. Адреса на коју се подносе 
пријаве: ГО Обреновац, Вука Караџића 74, 11500 Обреновац, 
са назнаком „За јавни конкурс за пријем саветника на финан-
сијско-матријалним пословима у одељењу за општу управу“. 
Лице које је задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-426. Услови за рад 
на радном месту: да је учесник конкурса пунолетан државља-
нин Републике Србије, да има потребно образовање, да није 
правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци. Рок за подношење пријава је 15 дана и 
почиње тећи наредног дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријаве са 
биографијом, изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће 
сам прибавити податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција или ће орган то учинити уместо њега (изјава 
се налази на сајту ГО Обреновац: www.obrenovac.rs оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству, извода из 
матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема, уверење о положеном државном 
стручном испиту, доказ о стеченом радном искуству у струци 
- решење, уговор, потврда, издати од послодавца код којих је 
кандидат радио) и доказ да кандидат није осуђиван на казну 
затвора у трајању од најмање шест месеци. Докази о којима 
се води службена евиденција су уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и чла-
на 103 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, 
број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који 
се покреће по захтеву 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 одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке при-
бавити сама. Сходно наведеном потребно је да кандидат попу-
ни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да 
орган прибави податке о којима се води службена евиденција 
или ће кандидат то учинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на веб-страници ГО Обреновац: www.obrenovac.rs. 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе 
како би орган могао даље да поступа. Сви докази се прилажу 
у оригиналу или фотокопије оверене код јавног бележника. 
Радни однос се заснива на неодређено време. Знање и вешти-
на које се проверавају у изборном поступку: познавање про-
писа напред наведених - усмено, практичан рад на рачунару 
- писмено и вештина комуникације - усменим разговором. Са 
кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за оглашено радно место, изборни 
поступак ће се одржати у просторијама ГО Обреновац, Вука 
Караџића 74. О датуму и времену учесници конкурса ће бити 
обавештени на контакте (адресе и телефоне) који су наведени 
у пријави. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази, у оригиналу или фотокопије оверене код јавног 
бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије. 
Овај конкурс се објављује на веб-страници Градске општи-
не Обреновац (www.obrenovac.rs), на огласној табли и пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање „Послови“, а 
обавештење о јавном конкурсу објавиће се у дневном листу 
„Српски телеграф”. Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8726-426

Књиговођа - контиста главне књиге
УСЛОВИ: услови за рад нарадном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно основним студијама у трајању од 
најмање 4 године или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање три године радног искуства у струци и положен 
државни стручни испит. У изборном поступку проверавају 
се: познавање прописа: Закона буџетском систему и Уред-
ба о рачуноводству - усмено, познавање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару, организационе способности, 
вештина резоновања, закључивања и вештина комуникације- 
усмено. Адреса на коју се подносе пријаве: ГО Обреновац, 
Вука Караџића 74, 11500 Обреновац, са назнаком „За јавни 
конкурс за пријем саветника на пословима књиговође контис-
те главне књиге у одељењу за буџет и финансије”. Лице које 
је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Сла-
вица Лаиновић, тел. 011/8726-426. Услови за рад на радном 
месту: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Репу-
блике Србије, да има потребно образовање, да није правос-
нажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње тећи 
наредног дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. Докази који 
се прилажу уз пријаву на конкурс: пријаве са биографијом, 
изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибави-
ти податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција или ће орган то учинити уместо њега (изјава се налази на 
сајту ГО Обреновац: www.obrenovac.rs), оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству, извода из матичне књи-
ге рођених, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема, уверење о положеном државном стручном 
испиту, доказ о стеченом радном искуству у струци (решење, 
уговор, потврда, издати од послодавца код којих је кандидат 
радио) и доказ да кандидат није осуђиван на казну затвора 
у трајању од најмање шест месеци. Докази о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и члана 103 Зако-
на о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) 
прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 
Сходно наведеном, потребно је да кандидат попуни изјаву 
којом се опредељује за једну од две могућности, да орган при-
бави податке о којима се води службена евиденција или ће 
кандидат то учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети 
на веб-страници ГО Обреновац: www.obrenovac.rs. Попуње-
ну изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би 
орган могао даље да поступа. Сви докази се прилажу у ориги-
налу или фотокопије оверене код јавног бележника. Трајање 
радног односа: радни однос се заснива на неодређено време. 
Знање и вештина које се проверавају у изборном поступку: 
познавање прописа напред наведених - усмено, практичан 
рад на рачунару - писмено и вештина комуникације - усменим 
разговором. Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено рад-
но место, изборни поступак ће се одржати у просторијама ГО 
Обреновац, Вука Караџића 74. О датуму и времену учесници 
конкурса ће бити обавештени на контакте (адресе и телефо-

Администрација и управа
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не) који су наведени у пријави. Напомене: Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви тражении докази, у оригиналу 
или фотокопије оверене код јавног белжника, биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. Овај конкурс се објављује на 
веб-страници Градске општине Обреновац: www.obrenovac.
rs, на огласној табли и у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови“, а обавештење о јавном конкурсу 
објавиће се у дневном листу „Српски телеграф”. Сви изрази, 
појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су 
употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8726-426

Саветник за нормативно-правне послове
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области 
правних наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
основним студијама у трајању од најмање 4 године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, најмање три године 
радног искуства у струци и положен државни стручни испит. 
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа: 
Статута градске општине Обреновац, Одлуке о управи град-
ске општине Обреновац и Пословник о раду већа градске 
општине Обреновац - усмено, познавање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару, организационе способности, 
вештина резоновања, закључивања и вештина комуникације 
- усмено. Адреса на коју се подносе пријаве: ГО Обреновац, 
Вука Караџића 74, 11500 Обреновац, са назнаком „За јавни 
конкурс за пријем саветника за нормативно правне послове у 
служби за скупштинске послове и прописе”. Лице које је заду-
жено за давање обавештења о јавном конкурсу: Славица Лаи-
новић, тел. 011/8726-426. Услови за рад на радном месту: да је 
учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије, 
да има потребно образовање, да није правоснажно осуђиван 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.  Рок за 
подношење пријава је 15 дана и почиње тећи наредног дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс: пријаве са биографијом, изјава у којој се 
кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција или ће орган 
то учинити уместо њега (изјава се налази на сајту ГО Обре-
новац: www.obrenovac.rs), оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма, уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о 
стеченом радном искуству у струци (решење, уговор, потврда, 
издати од послодавца код којих је кандидат радио) и доказ да 
кандидат није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 
шест месеци. Докази о којима се води службена евиденција 
су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) прописано је, између 
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке 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. Сходно наведеном 
потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави податке о који-
ма се води службена евиденција или ће кандидат то учинити 
сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници ГО 
Обреновац: www.obrenovac.rs. Попуњену изјаву је неопходно 
доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да 
поступа. Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопије 
оверене код јавног бележника. Трајање радног односа: рад-
ни однос се заснива на неодређено време. Знање и вештина 
које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа 
напред наведених - усмено, практичан рад на рачунару - пис-
мено и вештина комуникације - усменим разговором. Место, 
дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кан-
дидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно место, изборни 
поступак ће се одржати у просторијама ГО Обреновац, Вука 
Караџића 74. О датуму и времену учесници конкурса ће бити 
обавештени на контакте (адресе и телефоне) који су наведени 
у пријави. Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопије овере-
не код јавног белжника, биће одбачене закључком конкурсне 
комисије. Овај конкурс се објављује на веб-страници Градске 
општине Обреновац www.obrenovac.rs, на огласној табли и 
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, 
а обавештење о јавном конкурсу објавиће се у дневном листу 
„Српски телеграф”. Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8726-426

Млађи саветник - приправник
у Одељењу за урбанизам и комунално-

грађевинске послове

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно основним студијама у трајању од најмање 
4 године или специјалистичким студијама на факултету, 
познавање рада на рачунару. У изборном поступку провера-
вају се: познавање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару, организационе способности, вештина резоновања, 
закључивања и вештина комуникације - усмено. Адреса на 
коју се подносе пријаве: ГО Обреновац, Вука Караџића 74, 
11500 Обреновац, са назнаком „За јавни конкурс за пријем 
приправника”. Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-426. Усло-
ви за рад на радном месту: да је учесник конкурса пунолетан 
држављанин Републике Србије, да има потребно образовање, 
да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци. Рок за подношење пријава је 15 дана и 
почиње тећи наредног дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријаве са 
биографијом, изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће 
сам прибавити податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција или ће орган то учинити уместо њега (изјава 
се налази на сајту ГО Обреновац - www.obrenovac.rs), ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о држављанству, изво-
да из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема и доказ да кандидат није 
осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месе-
ци. Докази о којима се води службена евиденција су: уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Одред-
бом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Сл. гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, 
да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција када је то нео-
пходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама. Сходно наведеном потребно 
је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од 
две могућности, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или ће кандидат то учинити сам. Наве-
дену изјаву је могуће преузети на веб-страници ГО Обрено-
вац: www.obrenovac.rs. Попуњену изјаву је неопходно доста-
вити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопије оверене 
код јавног бележника. Трајање радног односа: радни однос 
се заснива на одређено време и траје једну годину. Знање и 
вештина које се проверавају у изборном поступку: практичан 
рад на рачунару - писмено и вештина комуникације - усменим 
разговором. Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено рад-
но место, изборни поступак ће се одржати у просторијама ГО 
Обреновац, Вука Караџића 74. О датуму и времену учесници 
конкурса ће бити обавештени на контакте (адресе и телефо-
не) који су наведени у пријави. Напомене: Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви тражении докази, у оригиналу 
или фотокопије оверене код јавног белжника, биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. Овај конкурс се објављује на 
веб-страници Градске општине Обреновац: www.obrenovac.
rs, на огласној табли и у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови“, а обавештење о јавном конкурсу 
објавиће се у дневном листу „Српски телеграф”. Сви изрази, 
појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су 
употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

ЈАГОДИНА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног конкурса 
за попуњавање радних места у Управи за извршење кривич-
них санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-741/2020 од 29. јануара 2020. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство 
правде - Управа за извршење кривичних санкција, Немањина 
22-24, Београд 

Радно место које се попуњава: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У ЋУПРИЈИ

1. Начелник Службе у Служби за 
обезбеђење

у звању старији заповедник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образо-
вање на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факулте-
ту, положен испит за звање заповедника и пет година радног 
искуства у Служби за обезбеђење, односно истим или одгова-
рајућим пословима у складу са законом, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

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

Место рада: Ћуприја, Данила Димитријевића 7а

III Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству (у пријави назначити назив радног места за које се 
конкурише, име и презиме, датум и место рођења, једин-
ствени матични број грађана, адресу пребивалишта, односно 
боравишта, мејл адреса за контакт, контакт телефон, подат-
ке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства 
у степену стручне спреме прописане за радно место на које 
се конкурише, са кратким описом послова на којима је канди-
дат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да 
буде својеручно потписана);
- 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 за стручну спрему која је наведена у 
условима за радно место;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични 
поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности 
(не старије од 30 дана);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утвр-
дити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство у струци);
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног односа, издата од 
стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био 
у радном односу;
-оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном струч-
ном испиту за звање заповедника;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити 
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција 
или ће то орган учинити уместо ње.

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

Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених. 

Администрација и управа 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене 
доказе како би орган могао даље да поступа. 

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, 
број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан 
да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у 
податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се 
води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 
9 став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року 
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање орга-
на, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним 
(члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави 
уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена у општини, суду или код јавног бележника.

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

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

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

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

VI Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглаше-
ном радном месту провера стручних оспособљености, знања и 
вештина које се вреднују у изборном поступку спровешће се у 
просторијама Казнено-поправног завода у Ћуприји.

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

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

VIII Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, тел. 
011/2685-305.

IX Трајање радног односа: За наведено радно место радни 
однос се заснива на неодређено време.

НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у 
општини или суду или од стране јавног бележника биће одба-
чене закључком конкурсне комисије. 

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

Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати 
искључиво уз писмени захтев кандидата.

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

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

ПРОКУПЉЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 53
тел. 027/8360-091

Главни контиста главне књиге трезора и 
контиста општинске управе

на одређено време од 9 месеци - приправник

УСЛОВИ: стечено високо образовање из образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама, у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основ-
ним струковним студијама, односно на студијама у трајању 
до три године које су законом изједначене са тим студијама 
у погледу права која из њих произлазе, познавање рада на 
рачунару. Уз пријаву са биографијом кандидат подноси: 
оверену фотокопију дипломе као доказ о стручној спреми, 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству, уверење да кандидат није осуђиван на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци (уверење МУП-а) не 
старије од 6 месеци, које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу; оригинал или оверена фотоко-
пија лекарског уверења (доставља само изабрани кандидат); 
доказ да се кандидат налази на евиденцији Националне служ-
бе за запошљавање. Сви докази се прилажу у оригиналу или 
овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

                        Трговина и услуге

ЕLS DOO
Београд, Булевар деспота Стефана 115

Службеник обезбеђења
на одређено време

20 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV, V, VI, VII степен стручне спреме, без обзира на 
радно искуство. Трајање конкурса: до попуне. Контактирање 
послодавца путем телефона: 064/8584-821.

„BELGRADE AIRPORT“ DOO
Сурчин, 11180 Београд 59

Радник на утовару и истовару авиона
на одређено време
100  извршилаца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме. 

Оператер за преглед лица на метал-
детекторским вратима

на одређено време
50 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; енглески језик (почетни 
ниво минимум); лиценца за вршење послова приватног обез-
беђења са оружјем и без оружја (LF1 и LF2).

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Рад у сменама, ноћни 
рад, обезбеђен превоз. Радно место са повећаним ризиком. 
Пријаве са радном биографијом слати на: hr@beg.aero.

„Р.Б. ГЛОБАЛ“ ДОО УЖИЦЕ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 40

тел. 064/1648-416, 011/2418-295

Merchandiser - достављач
за рад у Београду

Опис посла: обилазак малопродајних објекта и праћење при-
мене малопродајних и visual merchandising правила; позицио-
нирање робе; праћење продаје, залиха и старање о снабдеве-
ности; праћење стања на терену, прикупљање информација 
од значаја за продају (заступљеност, конкуренција, могућ-
ности); успостављање и неговање добрих односа са купци-
ма, проширивање кругова сарадника; учешће у промотивним 
активностима; подношење редовних извештаја менаџменту, 
пратећи административни послови; отпремање, превоз и дос-
тава робе; набавка/допрема материјала, резервних делова, 
ситног инвентара и сл.; помоћни послови дистрибуције робе 
и други послови датог делокруга.

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема; возачка дозвола Б 
категорије - активан возач; знање рада на рачунару (Ms Office, 
Интернет). Место рада је Београд, предвиђена је провера 

радних способности. Радни однос се заснива на неодређено 
време, пробни рад шест месеци. Биће контактирани само кан-
дидати који уђу у шири избор. CV, диплому/доказ о стручној 
спреми доставити на e-mail: posao@starasokolova.com, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. 

„ЛАСТВА“ ДОО ЧАЧАК
ПРЕДСТАВНИШТВО 

НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Бежанијских илегалаца 20
тел. 032/355-190

Комерцијалиста на терену
УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме у било којем 
занимању, радно искуство најмање 2 године у области про-
даје на терену (предмост у продаји школског и канцеларијског 
програма), коришћење Office пакета, возачка дозвола Б кате-
горије, знање енглеског језика (средњи ниво). Пријаве слати 
na e-mail: prijava@lastva.rs, у року од 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

„OLIMPIAS SRB“ DOO NIŠ
18000 Ниш, Пантелејска 58

Референт у финасијском рачуноводству
УСЛОВИ: економски факултет, виша школа или средња еко-
номска школа. Радно искуство од најмање 12 месеци на рачу-
новодственим пословима. Средњи ниво знања енглеског 
језика и напредно познавање MS Office пакета је неопходно. 
Пријаве слати поштом или на мејл: prijava.serbia@olimpias.com.

„ESTIA“ - АГЕНЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА

Београд - Звездара, Миодрага Протића 3

Хигијеничар/ хигијеничарка
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме. Трајање конкурса: 
до 20.03.2020. године. Рад ван просторија послодавца, терен-
ски рад, пробни рад. Начин конкурисања: телефон: 060/1801-
141, контакт особа: Гордана Ђорђевић, g.djordjevic@estia.rs.

„ЗАСТАВА“ - ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ РАДНИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац
Др Михајло Мика Марковић 1

тел: 034/323-499

Спремач/спремачица просторија у 
којима се пружају здравствене услуге

на период до 3 месеца, због повећаног обима 
посла, уз могућност запослења до 24 месеца

УСЛОВИ: стечено основно образовање, II степен. Као доказ о 
испуњености услова кандидат је дужан да уз пријаву достави: 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном и овере-
ну фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. По 
завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена 
кандидатима. Пријавом на оглас кандидат даје сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
код Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе 
лично или поштом на адресу: „Застава“ - Завод за здравствену 
заштиту радника д.о.о. Крагујевац, Др Михајло Мика Марко-
вић 1, 34000 Крагујевац. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO
11070 Нови Београд, Владимира Поповића 8 

Саветник за осигурање
за рад у Врању
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен, радно искуство небитно, пожељна је 1 
гoдина радног искуства у продаји робе и/или услуга, теренски 
рад, достављање радне биографије на увид: Ружица Спасић, 
ruzica.spasic@generali.rs, 062/8754-903, 064/8508-985. Рок за 
пријављивање на оглас: 19.03.2020. године.

Администрација и управа / Трговина и услуге 

www.nsz.gov.rs



Бесплатна публикација о запошљавању 926.02.2020. |  Број 870 |   

“SIM FELIX” DOO
32000 Чачак, Љубић поље 3

тел. 063/886-21-41

Возач
УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме. 
Услов је да кандидат има возачку дозволу Б категорије. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Заинтересовани кандидати се јављају на контакт 
тел. 063/886-21-41, особа за контакт Миливоје Радојевић.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И ПРЕВОЗ 
РОБЕ „РАЈ - ТРАНС” ДОО КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Атинска бб
e-mail: knjigovodstvo@rajtrans.rs

Комерцијалиста
УСЛОВИ: ВСС економске струке; теренски рад; возачка доз-
вола б категорије; енглески језик - почетни ниво. Опис пос-
ла: комерцијалиста за продају пнеуматика, уља, мазива и 
ауто-козметике. Заинтересовани кандидати могу да проследе 
ЦВ на следећи e-mail: knjigovodstvo@rajtrans.rs најкасније до 
26.03.2020.

“ШИФРА 24” ДОО
24000 Суботица, Козарачка 11
тел. 069/671-580, 069/671-581

Рецепционер - домар
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, рад на одређено време 12 
месеци, рад у сменема, ноћни рад. Заинтересовани кандидати 
могу се јавити на горе наведене контакт телефоне. Пробни рад 
1 месец. Оглас остаје отворен до 29.02.2020.

BRIAN LACK AND COMPANU 
INTERNATIONAL

Београд, Херцеговачка 14а/04
тел. 060/686-0462

Административни радник
на одређено време од 12 месеци, за рад на 

Златибору

УСЛОВИ: IV - VI степен стручне спреме, без обзира на образов-
ни профил, рад на рачунару Mc Office, Explorer, енглески језик, 
средњи ниво, радно искуство у посредовању непокретности 
6 месеци. Контакт особа: Сања Митровић, тел. 060/6860-462, 
e-mail: sanjamitrovich@brianlock.co.vs. Слање радних биогра-
фија на имејл. Конкурс је отворен до 20.03.2020. године.

            Медицина

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”

11000 Београд, Сокобањска 13
тел. 011/2062-504

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, поло-
жен стручни испит, искуство у раду са полупокретним, непо-
кретним пацијентима; радно искуство у струци минимум 3 
месеца.

Виши физиотерапеут
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; виша медицинска школа 
- струковни физиотерапеут, положен стручни испит; радно 
искуство са полупокретним и непокретним пацијентима.

Виши радни терапеут
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа 
- струковни радни терапеут, положен стручни испит, радно 
искуство са полупокретним и непокретним пацијентима.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: кратку биогра-
фију са адресом, контакт телефоном и мејл-адресом, нео-

верене фотокопије дипломе о завршеној школи, положе-
ног стручног испита. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се у затвореним ковертама на наведену адресу 
Клинике - правна служба, са назнаком „Пријава за оглас” са 
навођењем радног места за које се конкурише. Пријаве морају 
да буду примљене у Клиници најкасније осмог дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање као последњег дана рока за подношење прија-
ва до 14 часова, без обзира на начин доставе. Пријаве које 
буду примљене у Клиници после истека дана и сата наведе-
ног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворе-
не ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када 
су примљене у Клиници. Пријаве са непотпуним подацима и 
непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине - специјалиста 
у специјалистичкој делатности, 

специјалиста психијатрије/
неуропсихијатрије

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фото-
копију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију уве-
рења о положеном специјалистичком испиту из психијатрије/
неуропсихијатрије, фотокопију дозволе за рад - лиценце, уве-
рење да кандидат није осуђиван (издаје МУП, не старије од 6 
месеци), уверење да се против кандидата не води истрага и 
кривични поступак (издаје суд, не старије од 6 месеци), кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном. 

Доктор медицине - специјалиста 
у специјалистичкој делатности, 

специјалиста оториноларингологије
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фото-
копију дипломе о завршеном медицинском факултету, фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
уверења о положеном специјалистичком испиту из оторино-
ларингологије, фотокопију решења о упису у Лекарску комору 
или фотокопију дозволе за рад - лиценце, кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном.

Спремачица/спремач
Опис послова: одржава хигијену просторија и опреме у којима 
се обавља здравствена делатност, одржава хигијену у адми-
нистративним просторијама, одржава хигијену у заједничким 
просторијама здравствене установе и околину здравстве-
не установе, обавља послове прања, пеглања и одржавања 
одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе, 
одговара за средства којима рукује и за потрошњу материјала 
који троши у току рада, поштује и примењује законске про-
писе и писане процедуре установе, обавља и друге послове 
из своје струке по налогу руководиоца дома здравља, коме је 
одговоран за свој рад.

Перач лабораторијског посуђа
Опис послова: врши послове прања, сушења лабораторијс-
ког посуђа, врши распоређивање лабораторијског посуђа по 
месту употребе, одржава хигијену радних површина у лабо-
раторији, уклања продукте рада у лабораторији на прописан 
начин поштује и примењује законске прописе и писане про-
цедуре установе, обавља и друге послове из своје струке по 
налогу непосредног руковоциоца, коме је одговоран за свој 
рад.

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фото-
копију дипломе о завршеној основној школи, неоверену фото-
копију личне карте, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”, на огласној табли Дома 
здравља Раковица и интернет презентацији Дома здравља 
Раковица. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних информације и 
провере стручног знања који су важни за доношење одлуке о 
пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уго-
вора дужан је да достави доказ о здравственој способности 
за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу 
Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. Прија-
ве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 
Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас” или лично 
доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ИНСТИТУТ ЗА 
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ

БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 011/6660-466

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

10 извршилаца

Медицинска сестра - техничар на 
интензивној нези

3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати су обавезни да доставе уз пријаву: оверен 
препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи општег смера (са просечном оценом); оверен 
препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту; потврду издату од стране Националне службе за запошља-
вање о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству 
у струци након положеног испита на пословима пружања 
здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фото-
копију радне књижице или потврду послодавца); фотокопију 
личне карте или очитану личну карту (уколико лична карта 
поседује чип); биографију, са адресом и контакт телефоном. 
Пожељно је претходно радно искуство у стационарним здрав-
ственим установама на истим или сличним пословима. Пробни 
рад је шест месеци. Наведена документа не смеју бити старија 
од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене 
од надлежног органа. Пријаве са непотпуном документацијом 
или које нису у складу са условима из овог огласа, као и небла-
говремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће позвани на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

на одређено време до 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера, 
уверење о положеном стручном испиту, лиценца, најмање 6 
месеци радног искуства у звању медицинске сестре-технича-
ра. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт теле-
фоном и неовереним фотокопијама докумената којима се 
доказује испуњеност услова конкурса предају се преко писар-
нице Дома здравља (III спрат, соба број 3) на наведеној адре-
си са назнаком за који конкурс се подноси пријава. 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. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице, 
а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским 
путем.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

Медицински техничар општег смера
на одређено време до повратка одсутног 

радника, до две године

Медицински техничар општег смера
на одређено време до повратка одсутног 

радника

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера (IV степен 
стручне спреме), положен стручни испит. Кандидат мора да 
испуњава психофизичку и здравствену способност за рад под 
посебним условима рада и сменски рад. Заинтересовани кан-
дидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом и са 
тачно наведеним радним местом за које кандидат конкурише, 
извод из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге 
венчаних (ако је извршена промена презимена), диплому о 
завршеној школи наведеној у условима за заснивање рад-
ног односа и сва четири сведочанства потврду о положеном 
стручном испиту, фотокопију радне књижице, извод из еви-
денције Националне службе за запошљавање, решење или 
лиценцу, приложити фотокопије тражених докумената, прија-
ве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као 
и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, 
донети лично у писарницу Опште болнице Параћин или посла-
ти на горенаведену адресу у затвореној коверти са назнаком 
“Пријава на оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за рад приликом заснивања 
радног односа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији НСЗ “Послови”. Оглас 
је објављен и на веб-сајту Министарства здравља. Неблаго-
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времене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. По завршеном 
конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима. За 
све информације можете се обратити на телефон: 035/8155-
101.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Виши медицински техничар општег 
смера (VI степен)

за потребе Центра за ургентну медицину, на 
одређено време до повратка запосленог са 

дужег одсуства и пробним радом од 3 месеца

Медицински техничар општег смера (IV 
степен)

за потребе Центра за пластичну хирургију, на 
одређено време до повратка запосленог са 

дужег одсуства и пробним радом од 3 месеца

Виши медицински техничар општег 
смера (VI степен)

за потребе Клинике за инфективне болести, 
на одређено време до повратка запосленог са 
дужег одсуства и пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђе-
ни Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17) и 
посебни услови утврђени Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег 
профила; сведочанства за сваки разред средње школе за 
медицинске техничаре/сестре са средњом школском спремом 
за радно место; уверење о положеном стручном испиту за 
радно место; уверење о држављанству РС; извод из матич-
не књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају 
радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавр-
шавање) треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од 
стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигу-
рање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу у 
струци од стране надлежне службе. Кандидати су у обавези да 
на пријави наведу за која радна места конкуришу са називом 
организационе јединице (било да конкуришу на једно радно 
место или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања рад-
ног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није ступила на пра-
вну 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 (уве-
рење надлежне полицијске управе или полицијске станице); 
дозволу за рад – лиценцу коју је издала надлежна комора (ако 
је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу) за радно место. Уколи-
ко изабрани кандидат не достави горенаведене документе 
у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити 
путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем 
сајта Клиничког центра Крагујевац и у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Рок за подношење 
пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, 
у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Кра-
гујевац или путем поште на адресу: Клинички центар Крагује-
вац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место... (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ
25250 Оџаци, Мостонга 25

тел. 025/5742-237

Доктор медицине
3 извршиоца

Опис послова: обавља прегледе пацијената и упућује их на 

помоћне дијагностичке прегледе, поставља рану или дефи-
нитивну дијагнозу, одређује одговарајуће терапије, упућује 
пацијенте на консултативно-специјалистичке прегледе, на 
стационарно лечење или рехабилитацију, врши оцену здрав-
ственог стања и радне способности, упућује пацијенте на 
лекарску комисију, издаје лекарско уверење за суд, обавља 
мале хируршке и остале интервенције, обавља кућне посете, 
врши утврђивање смрти (мтвозорство), води прописане еви-
денције, обавља прегледе и дијагностику која је неопходна, 
одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује 
мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и 
дужину кућног лечења, прописује медицинска средства и 
лекове, као и одређене врсте медицинско-техничких помага-
ла, води прописану медицинску документацију о здравственом 
стању и лечењу осигураника као и друге послове у вези свог 
радног места.

УСЛОВИ: Кандидати треба да доставе: оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о стеченом високом образовању, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, дозвола 
за рад - лиценца, кратка биографија. Пријаве слати на Пра-
вну службу Дома здравља Оџаци, Мостонга 25, 25250 Оџаци. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговреме-
не пријаве, неће бити разматране. Рок за доношење одлуке о 
избору кандидата је 30 дана.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ“

22320 Инђија, Српскоцрквена 5
тел. 022/561-282, факс: 022/510-035

Доктор медицине
у служби за здравствену заштиту одраслих 

становника са кућним лечењем

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и уна-
пређењу здравља, ради на откривању и сузбијању фактора 
ризика за настанак болести, врши дијагностику и благовреме-
но лечење пацијената, спроводи превентивне, куративне пре-
гледе и спроводи прописане скрининг програме, указује хитну 
медицинску помоћ, упућује пацијента у одговарајућу здрав-
ствену установу према медицинским индикацијама, спроводи 
кућно лечење и здравствену негу, прописује лекове и меди-
цинска средства, учествује у изради и евалуацији плана рада 
у својој служби, води прописану медицинску документацију и 
евиденцију, учествује у процесу акредитације, обавља и дру-
ге послове изабраног лекара у складу са важећом законском 
регулативом, обавља и друге послове у домену своје стручне 
спреме по налогу непосредног руководиоца, односно дирек-
тора.

УСЛОВИ: на интегрисаним академским студијама медицинске 
струке, по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година медицинске струке, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; стручни испит; лиценца; општа здравствена способност; 
познавање рада на рачунару; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине. Радно време износи 40 
сати недељно. Заинтересовани кандидати уз пријаву подно-
се: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету; оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверена фотокопија лиценце; потврда о радном 
искуству након положеног стручног испита на пословима пру-
жања здравствене заштите; извод из матичне књиге рођених 
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) - доказ да 
се против кандидата не води кривични поступак због кривич-
ног дела за које се гони по службеној дужности (не старије 
од 6 месеци), лекарско уверење (подноси кандидат који буде 
примљен у радни однос), кратку биографију. Пријаве на оглас 
могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови“. Оглас се објављује на веб-сајту 
Министарства здравља Републике Србије и у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаву са документима којима се доказује испуње-
ност услова огласа доставити у затвореној коверти, са назна-
ком „За оглас“, на адресу: Дом здравља „Др Милорад Мика 
Павловић“, Српскоцрквена 5, 22320 Инђија.

ДОМ ЗДРАВЉА 
35260 Рековац

Стоматолошка сестра - техничар
у Служби за превентивну и дечију 

стоматолошку здравствену заштиту, са 
скраћеним радним временом - 37 часова 

недељно.

Опис посла: асистира стоматологу за време трајања стома-
толошке интервенције води прописану медицинску доку-
ментацију, припрема стоматолошку ординацију за рад, врши 
дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената, 
правилно одлаже медицински отпад.

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа су општи усло-
ви за заснивање радног односа утврђени Законом о раду (“сл.
гласник РС” 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14) и посебни усло-
ви. Посебни услови: завршена средња школа и стечено звање 
стоматолошка сестра техничар, положен стручни испит за 
звање стоматолошка сестра техничар, лиценца КМСТС.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 91

тел. 011/8300-186

Оглас објављен у публикацији “Послови” број 868 од 
12.02.2020. године поништава се у целости за радно место: 
специјалиста педијатрије у Служби за здравствену заштиту 
жена, деце и омладине на одређено време.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ 
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Улица слободе 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
2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени 
Законом о раду(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 аутентично тумачење) 
и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији послова у Заводу. Посебни услови: 
IV/III степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије. 
Опис послова: послови возача санитетског возила за сани-
тетски превоз и превоз на хемодијализу у складу са Правил-
ником о унутрашњој организацији и систематизацији послова 
у Заводу за хитну медицинску помоћ Крагујевац. Заинтересо-
вани кандидати подносе следећа документа у оригиналу или 
овереној копији: диплома средње школе (iv/iii степен); уве-
рење о држављанству рс; извод из матичне књиге рођених. 
извод из матичне књиге венчаних(ако је дошло до промене 
презимена кандидата); фотокопија радне књижице или дру-
ги доказ о радном искуству; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну 
снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда), 
не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице), не старије од 6 месеци; докази о додатном 
стручном образовању или оспособљености(уколико их канди-
дат поседује); возачка дозвола Б категорије; кратка биогра-
фија, са адресом, контакт телефоном, мејл-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 друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац. Рок 
за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет презента-
цији Министарства здравља РС и интернет презентацији Заво-
да. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који се јаве на оглас,могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему. По завршетку конкурса предата документа 
се неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-
306. Пријаве се подносе лично или путем поште у затвореној 
коверти (препоручено) на адресу: Завод за хитну медицинску 
помоћ Крагујевац, Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос - радно 
место: возач санитетског возила”.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ 
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра – техничар
у Одељењу за пружање услуга на терену 
у Служби хитне медицинске помоћи, на 

одређено време, због повећаног обима посла

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 посебни услови утврђени Правил-
ником о унутрашњој организацији и систематизацији послова 
у Заводу. Посебни услови: IV степен стручне спреме, средња 
медицинска школа и положен стручни испит. Заинтересовани 

Медицина 
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кандидати подносе следећа документа у оригиналу или ове-
реној копији: диплома средње медицинске школе (IV степен); 
уверење о положеном стручном испиту; лиценцу или решење 
о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене прези-
мена кандидата); фотокопија радне књижице или други доказ 
о радном искуству; доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлежног суда), не 
старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице), не старије од 6 месеци; докази о додатном 
стручном образовању или оспособљености (уколико их кан-
дидат поседује); кратка биографија, са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом. Приликом заснивања радног односа 
канадидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за заснивање радног односа на 
радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени 
ризика. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Завод за хитну медицинску помоћ 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на 
интернет презентацији Министарства здравља РС и интернет 
презентацији Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Кандидати који се јаве на оглас,могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. По завршетку конкур-
са предата документа се неће враћати кандидатима. Контакт 
телефон: 034/6312-306. Пријаве се подносе лично или путем 
поште у затвореној коверти (препоручено) на адресу: Завод за 
хитну медицинску помоћ Крагујевац, Улица слободе бб, 34000 
Крагујевац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос - радно место: медицинска сестра/техничар”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД

Нови Сад, Футошка 68

Доктор медицине специјалиста интерне 
медицине (интерниста)

Опис послова: обавља преглед пацијената на хоспитализа-
цији по методама општег интернистичког прегледа; обавља 
преглед и анализу расположиве медицинске документације и 
прикупљених медицинских налаза, снимака, анализа и др. а 
по потреби самостално одређује и налаже даљу медицинску 
анализу и претрагу у циљу тачног одређивања стања здравља 
пацијента са аспекта интерних болести нарочито водећи 
рачуна о контраиндикацијама које се могу манифестовати у 
лечењу реуматизма; Обавља и све друге послове у оквиру 
своје специјалности за стационарне, амбулантне и пацијенте 
на лечењу у дневној болници за примену биолошке терапије; 
врши прегледе, одређује терапију, прати ефекте терапије, 
примењује одговарајуће и упућује на допунске дијагностичке 
поступке у циљу добијања дијагноза за даљи третман, даје 
стручна мишљење о здравственом стању код болесника од 
интернистичких болести, води прописану медицинску доку-
ментацију, сачињава и спроводи план лечења. Обавља и дру-
ге послове из своје струке по налогу начелника и директора; 
За свој рад одговара начелнику и директору. Високо образо-
вање на интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не и завршена специјализација из интерне медицине, у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужем специјализација-
ма здравствених радника и здравствених сарадника; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из интерне медицине, у 
складу са Правилником о специјализацијама и ужим специја-
лизацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 
положен стручни испит; лиценца, положен специјалистички 
испит из интерне медицине; најмање 5 година радног искуства 
у звању доктора специјалисте интерне медицине. Уз пријаву, у 
којој је потребно навести за које послове се пријављују, канди-
дати подносе кратку биографију и доказе о испуњености усло-
ва огласа. Као докази о испуњености услова огласа подноси се 
диплома о завршеном факултету, уверење о положеном спе-
цијалистичком испиту, уверење о положеном стручном испи-
ту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или 
решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), 
доказ о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, 
радна књижица или други доказ о радном искуству). Докази о 
испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаву са документацијом достављају се у затворе-
ним ковертама на адресу: Специјална болница за реуматске 
болести Нови Сад, Футошка 68, са назнаком „За јавни оглас за 
радно место - доктор медицине специјалиста интерне медици-
не (интерниста)”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Избор између пријављених кандидата врши се на 
основу приложене документације из које се цени испуњеност 

услова. Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних 
података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно 
искуство у струци, просечна оцена током школовања, додатно 
образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, 
итд). Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и 
недеља) или на дан државног празника, рок за подношење 
пријаве истиче првог нарадног радног дана. Одлука о избору 
кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока 
за пријаву кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА „ШИД “
22240 Шид, Алексе Шантића 1

тел. 022/712-522
e-mail: info@domzdravljasid.org.rs

Доктор медицине
у Дому здравља Шид и у сеоским 

амбулантама, на одређено време због замене 
запослене на породиљском одсуству

УСЛОВИ: 1) завршен медицински факултет, 2) положен струч-
ни испит 3) лиценца. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у часопису „Послови“, путем поште 
или лично предати на писарницу Дома здравља Шид. Уз 
пријаву на оглас приложити: фотокопију дипломе, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, копију/очитану личну 
карту, копију лиценце.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за потребе Одељења за радиолошку 
дијагностику, на одређено време до шест 

месеци, ради обезбеђења услова у погледу 
кадра за обављање здравствене делатности

УСЛОВИ: високо образовање на основним струковним сту-
дијама првог степена (основне/академске), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, струковни медицински радиолог, или на основним 
студијама у трајању од најмање две године, по пропису који 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, виши радиолошки техничар; положен стручни испит за 
струковног медицинског радиолога/вишег радиолошког техни-
чара. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом 
и контакт подацима; фотокопију дипломе о завршеној високој/
вишој школи одговарајућег профила: фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту за струковног медицинског ради-
олога/вишег радиолошког техничара; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и административне посло-
ве, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове ________ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра техничар на осталим 
болничким одељењима

за потребе Службе хирургије, на одређено 
време до шест месеци ради обезбеђења 

услова у погледу кадра за обављање 
здравствене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицин-
ска школа општег смера; положен стручни испит. Прили-
ком пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и кон-
такт подацима; фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 
62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ________ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра техничар на осталим 
болничким одељењима

за потребе Службе за ОРЛ са 
максифацијалном хирургијом и 

специјалистичким кабинетима, на одређено 
време до шест месеци ради обезбеђења 

услова у погледу кадра за обављање 
здравствене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицин-
ска школа општег смера; положен стручни испит. Прили-
ком пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 

документа: пријаву на оглас и кратком биографијом и кон-
такт подацима; фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 
62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ________ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉИГ
14240 Љиг, Пут Алимпија Васиљевића бб

тел. 014/3445-004

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице које, поред 
општих услова предвиђених законом испуњава и следеће 
услове: 1) да је доктор медицине, доктор денталне медицине, 
магистар фармације, односно магистар фармације-медицин-
ски биохемичар или има високо образовање из области прав-
них, економских, односно организационих наука, на академ-
ским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује 
високо образовање; 2) има завршену акредитовану едукацију 
из области здравственог менаџмента; 3) има најмање пет 
година радног искуства као руководилац здравствене устано-
ве, односно руководилац организационе јединице у здравстве-
ној установи; 4) није осуђивано, односно против којег се не 
води истрага, односно против којег није подигнута оптужница 
за кривично дело утврђено законом којим се уређује органи-
зација и надлежност државних органа у сузбијању организо-
ваног криминала, корупције и других посебно тешких кри-
вичних дела, у складу са кривичним закоником, због које не 
може обављати дужност директора; 5. да има завршену спе-
цијализацију у складу са Законом о здравственој заштити; 6) 
да није члан органа политичке странке. Уз пријаву на конкурс 
доставити: 1. биографију; 2. оверену фотокопију дипломе о 
завршеном факултету и специјализацији; 3. оверену фотоко-
пију уверења о завршеној едукацији из области менаџмента у 
здравству; 4. потврду о стажу у области здравствене заштите; 
5. уверење да кандидат није осуђиван (из суда). 6. уверење да 
се против кандидата не води истрага (из МУП-а); 7. својеручно 
потписану изјаву да није члан органа политичке странке; 8. 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Мандат-
ни период је 4 године са могућношћу поновног именовања. 
Пријаву слати на горе наведену адресу са назнаком “Конкурс 
за директора” или предати лично економско-правној служби. 
Сва додатна обавештења о јавном конкурсу могу се добити 
телефоном 014/3445-004, радним данима од 07-15 часова или 
на имејл: domzdravljaljig@gmail.com.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ 
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

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

Лекар опште медицине
на одређено време, најдуже до краја 

календарске године, ради замене лекара на 
специјализацији, ради обављања послова 

- лекар опште медицине у екипи хитне 
медицинске помоћи

4 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени 
Законом о раду(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17-одлука УС,113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) 
и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији послова у Заводу. Посебни услови: 
VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет и положен 
стручни испит. Заинтересовани кандидати подносе следећа 
документа у оригиналу или овереној копији: диплома меди-
цинског факултета; уверење о положеном стручном испиту; 
лиценца или решење о упису у Лекарску комору Србије; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
узвод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена кандидата); фотокопија радне књижице или дру-
ги доказ о радном искуству; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну 
снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда), 
не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице), не старије од 6 месеци; докази о додатном 
стручном образовању или оспособљености (уколико их кан-
дидат поседује); кратка биографија, са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом. Приликом заснивања радног односа 
канадидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за заснивање радног односа на 
радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени 
ризика. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 

Медицина 
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однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Завод за хитну медицинску помоћ 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на 
интернет презентацији Министарства здравља РС и интернет 
презентацији Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Кандидати који се јаве на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. По завршетку конкур-
са предата документа се неће враћати кандидатима. Контакт 
телефон: 034/6312-306. Пријаве се подносе лично или путем 
поште у затвореној коверти (препоручено) на адресу: Завод за 
хитну медицинску помоћ Крагујевац, Улица слободе бб, 34000 
Крагујевац , са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос – радно место: лекар опште медицине у екипи ХМП“.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац

Косовска 16

1. Медицинска сестра / техничар на 
осталим болничким одељењима

за рад у Одсеку за интензивно лечење у 
Служби за ортопедију и трауматологију 

Опште болнице Крушевац, на одређено време

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

2. Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за продужену 

рехабилитацију у Служби за физикалну 
медицину и рехабилитацију при Заједничким 

медицинским пословима Опште болнице 
Крушевац, на одређено време 3 месеца због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа физиотерапеутског сме-
ра, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању.

3. Лаборторијски техничар у 
дијагностици

за рад у Одељењу хематологије у 
Служби лабораторијске дијагностике при 

Заједничким медицинским пословима Опште 
болнице Крушевац, на одређено време на 3 

месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа лабораторијског смера, 
IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци рад-
ног искуства у наведеном звању. 

4. Техничар одржавања одеће
за рад у Одељењу за третман медицинског 

отпада и вешерај у Служби за техничке, 
помоћне и друге послове Опште болнице 

Крушевац, на одређено време 3 месеца због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: За радно место 
бр.1, 2, и 3: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипо-
вана), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уко-
лико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), 
oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа. 
За радно место бр.4: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи, фотокопију личне карте или очи-
тане податке са личне карте (уколико је чипована, фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства 
или уверења издати на девојачко презиме). Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања 
радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Рок за подношење пријава 8 дана од дана 
објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне 
службе за запошљавање. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави наведена документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Оглас је објављен и на веб-сајту 
Опште болнице Крушевац и Министарства здравља Републи-
ке Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком 
„За оглас“ са називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, а на адресу: Општа болница Крушевац, Косовска 
16, 37000 Крушевац.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” 
Ковин

Поништава се конкурс о заснивању радног односа на одређе-
но време због повећаног обима посла до 3 месеца, за радно 
место: спремач/спремачица просторија у болничким устано-
вама специјализованим за психијатрију и на психијатријским 
одељењима, објављен 29.01.2020. године код Националне 
службе за запошљавање и у публикацији „Послови”. Поништа-
ва се оглас о заснивању радног односа под тачком 2. за рад-
но место: медицинска сестра/техничар у специјализованим 
психијатријским болничким установама које су организоване 
за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената 
без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поре-
мећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку пси-
хијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију 
– 1 извршилац, на одређено време, до повратка запослене са 
одсуства са рада преко 30 дана, објављен 05.02.2020. годи-
не код Националне службе за запошљавање и у публикацији 
„Послови”.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јован Шербановића 14

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: завршена медицинска школа – IV степен стручне 
спреме; положен стручни испит; познавање рада на рачунару; 
минимум 1 година радног искуства у струци из области здрав-
ства; возачка дозвола за Б категорију. Као доказе о испуње-
ности ових услова кандидати подносе неоверене фотокопије 
следећих докумената: пријаву на оглас са биографијом, бројем 
телефона, адресом и имејл-адресом; фотокопију дипломе 
о завршеној медицинској школи – IV степен стучне спреме; 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотоко-
пију уговора о раду или уговора о привременим и повременим 
пословима или потврде о раду или другом виду ангажовања; 
фотокопију возачке дозволе за Б категорију.

Дипломирани фармацеут
на одређено време у трајању од 24 месеца 

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет – VII/1 степен сту-
чне спреме; положен стручни испит; минимум 5 година радног 
искуства на пословима из области санитарне хемије - анализе 
воде за пиће; познавање рада на рачунару: возачка дозвола 
за Б категорију. Као доказе о испуњености ових услова кан-
дидати подносе неоверене фотокопије следећих докумената: 
пријаву на оглас са биографијом, бројем телефона, адресом 
и е-маил адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеном 
фармацеутском факултету – VII/1 степен стручне спреме; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
изјава послодавца о раду на пословима из области санитарне 
хемије - анализе воде за пиће; фотокопију возачке дозволе. 
Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сма-
траће се непотпуним и неће бити разматране. Документација 
неће бити враћена подносиоцима пријава за оглас. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по 
истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити 
разматране. Контакт телефон: 012/222-690. Пријаве на оглас 
доставити на адресу: Завод за јавно здравље Пожаревац, 
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац, са назнаком „За 
оглас“ или директно у Одсек за правно економско-финансијске 
послове, сваког радног дана од 07.00 до 14.30 часова.

ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА 
МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 012/327-984

e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове средње образовање у трајању од четири годи-
не /медицинска школа/медицинска сестра - техничар, струч-
ни испит; лиценца/решење о упису у комору; најмање годи-
ну дана радног искуства у наведеном звању. Опис послова: 
предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са 
завршеном средњом медицинском школом, медицинска сес-
тра/техничар на осталим болничким одељењима.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију 
дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оце-
ном током школовања, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену копију лиценце/решења о упису у 
комору, фотокопију радне књижице уколико кандидат има 
радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном 
искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге венчаних уколико је кандидат променио прези-
ме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, 
копију/очитану личну карту. Напомена: Лекарско уверење 
којим се доказује здравствена способност без ограничења за 
рад на радном месту за које је расписан оглас, уверење да није 
осуђиван, уверење да се не води кривични поступак, дужан је 
да достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни 
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и 
потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за 
пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања 
додатних релевантних података за доношење одлуке о избо-
ру кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и 
административне послове Опште болнице Петровац на Мла-
ви. Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања 
у публикацији Националне службе за запошљавање „Посло-
ви“. Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу Општа 
болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на 
Млави или доставити лично у Правну службу Опште болни-
це Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна 
документација неће бити узета у разматрање при избору кан-
дидата.

         Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ 
СМЕШТАЈ И УСВАЈАЊЕ НОВИ САД

ДЕЧЈЕ СЕЛО 1
21208 Сремска Каменица

Саветник за хранитељство
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршене основне студије у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и одговарајући академски односно стручни назив: 
социјални радник, психолог, педагог, андрагог, дефектолог и 
специјални педагог; завршен одговарајући акредитовани про-
грам обуке у складу са прописима којима се уређује област 
социјалне заштите; најмање 1 година радног искуства на 
стручним пословима у социјалној заштити, изузетно најмање 
5 година радног искуства у установи за децу без родитељс-
ког старања, у складу са прописима којима се уређује област 
социјалне заштите (правилник о хранитељству); лиценца 
за обављање послова, у складу са законом којим се уређује 
социјална заштита и прописима донетим на основу закона; 
познавање рада на рачунару; други општи услови пропи-
сани законом. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова доставити на адресу: Центар за породични смештај и 
усвојење Нови Сад, 21208 Сремска Каменица, Дечје Село 1, 
са назнаком „За оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА УСЛУГЕ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

31000 Ужице, Видовданска 32/а

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора Градског центра за услуге социјал-
не заштите може бити именован држављанин Републике 
Србије, који је стекао високо образовање на студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису које уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године, или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и одговарајући академски, односно стручни 
назив утврђен у области : правних, економских, психолошких, 
педагошких, андарагошких и социолошких наука, односно 
стручни назив дипломирани социјални радник, и има најмање 
пет година радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс, са 
радном биографијом, кандидат је дужан да поднесе програм 
рада за мандатни период на који се врши именовање, овере-
ну фотокопију дипломе о стручној спреми, потврду о радном 
искуству у струци, уверење о држављанству, уверење да није 
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак. 

Медицина / Здравство и социјална заштита
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Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”, а пријаве на конкурс могу бити послате 
поштом или предате непосредно у Градском центру за услу-
ге социјалне заштите сваког радног дана од 7 до 15 часова, 
на горе наведену адресу. Неблаговремено поднете пријаве и 
пријаве без потребне документације неће се разматрати.

                        Индустрија и грађевинарство

SINTEC SERBIA
11000 Београд, Аугуста Цесарца 17

тел. 064/8129-444

Цевар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, цевар или монтер цен-
тралног грејања; потребно радно искуство.

Заваривач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању; 
потребно радно искуство.

Помоћни радник на градилишту
на одрђено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме без обзира на зани-
мање.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да пошаљу CV на 
e-mail: ruzica.pavlovic@sintecserbia.rs или да се јаве на наведени 
број телефона у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

“ДМС-БГД” ДОО
11000 Београд, Милована Маринковића 31

Административни радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

Грађевински инжењер
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; грађевински инжењер 
са радним искуством; положен стручни испит; знање рада на 
рачунару; знање енглеског језика средњи ниво.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати пријаву могу да пошаљу 
на имејл: vuk.jeremic.dms@gmail.com или да се јаве на контакт 
телефон: 069/8800-130. Конкурс остаје отворен до попуне 
радног места.

            Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОШ “МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ”
11233 Мала Иванча, Трг братства и јединства 8

тел. 011/8253-202

Спремачица
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла спремачице 
може бити примљен кандидат који испуњава услове пред-
виђене чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020): поседује одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. 
Закон,10/19 и 6/2020): поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат који 
се пријављује на радно место спремачице попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампани 
пријавни формулар треба да приложи: потписану биогра-
фију; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
бразовању; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (потврда или уверење МУП-а,оригинал или 
оверена фотокопија - не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика (достављају само кандидати који одговарајуће 

образовање нису стекли на српском језику, у том случају кан-
дидат доставља писмени доказ да је положио српски језик 
по програму високошколских установа, оригинал или ове-
рену фотокопију); доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству оригинал или оверена копија, не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија, не старије од 6 месеци); доказ о 
физичкој, психичкој и здравственој способности подноси кан-
дидат приликом заснивања радног односа. Одлуку о избору 
кандидата доноси Конкурсна комисија након обављеног раз-
говора са кандидатима који испуњавају прописане услове и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора. Пријава на конкурс обавезно садр-
жи податке о кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, 
односно боравишта, контакт телефон, адреса електронске 
поште ако је кандидат поседује). Пријава са потребном доку-
ментацијом подноси се у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за спремачицу”. Документација се може доставити 
лично или поштом на горенаведену адресу. Школа нема оба-
везу да пријављеном кандидату враћа документацију. Ближа 
обавештења се могу добити у секретаријату школе, на број 
телефона: 011/8253-202.

ОСНОВНА ШКОЛА “ГОРЊА ВАРОШ”
11080 Земун, Добановачка 72

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

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 кан-
дидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) 
има одговарајуће образовање прописано чланом 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања и чланом 2 
став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) 
овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тач-
ка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са 
званичне интернет странице , потребно је да кандидат дос-
тави школи: кратку биографију (CV) и податке о свом профе-
сионалном развоју (портфолио), оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег образовање, степена и врсте стручне спреме, 
прописаног чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања у складу са чланом 2 став 1 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/18 и 11/19); уверење да није осуђиван - оригинал (не ста-
рији од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених на про-
писаном обрасцу са холограмом. Уколико диплома није издата 
на српском језику, потврду да зна српски језик, а за лица која 
нису стекла образовање на српском језику - доказ о положе-
ном испиту из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Одлуку о избору кандидата донеће конкурс-
на комисија након добијања резултата психолошке процене 
кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговре-
мене, 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 спре-
ме. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 
87/18). Пријавни формулар са конкурсом траженим докумен-
тима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 
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Школа је знање,
посао је занат

  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 способ-

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

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образов-

но-васпитни рад.

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

 Докази о 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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дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, 
са назнаком „За конкурс - наставник разредне наставе”. Кон-
такт особа секретар школе, тел. 011/316-7778.

Наставник српског језика
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 кан-
дидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) 
има одговарајуће образовање прописано чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања и чланом 3 став 
1 тачка 1) подтачка а) Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи  
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 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, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова из става 1 
тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на кон-
курс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни 
формулар са званичне интернет странице, потребно је да кан-
дидат достави школи: кратку биографију (CV) и податке о свом 
професионалном развоју (портфолио), оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте стручне 
спреме, прописаног чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања у складу са чланом 3 став 1 тачка 
1) подтачка а) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи  („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19);  
уверење да није осуђиван - оригинал (не старији од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена копија 
извода из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са 
холограмом; уколико диплома није издата 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 програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Одлуку о избору кандидата донеће Конкурсна комисија 
након добијања резултата психолошке процене кандидата, у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпу-
не, 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. Пода-
ци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом 
о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). 
Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и 
доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са наз-
наком „За конкурс - наставник српског језика”. Контакт особа 
секретар школе, тел. 011/3167-778.

ОШ “ЦАНА МАРЈАНОВИЋ”
11233 Раља, Бате Мирковића 23

тел. 011/7703-506

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Парцанима

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника 
разредне наставе може бити примљен кандидат који испуња-
ва услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020): поседује одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19 и 6/2020). Наставу и 
друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави 
може да изводи: професор разредне наставе; наставник раз-
редне наставе; професор педагогије са претходно завршеном 

педагошком академијом или учитељском школом; професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну школу; мастер 
учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу. Кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: да поседује психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Кандидат који се пријављује на радно место 
наставника разредне наставе попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и уз одштампани пријавни форму-
лар треба да приложи: потписану биографију; оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (потврда или уверење МУП-а, оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика (достављају само кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику, у том случају кандидат 
доставља писмени доказ да је положио српски језик по про-
граму високошколских установа - оригинал или оверену фото-
копију); доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству оригинал или оверена копија, не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци); доказ о физичкој, психич-
кој и здравственој способности подноси кандидат приликом 
заснивања радног односа. Одлуку о избору кандидата доно-
си Конкурсна комисија након обављеног разговора са канди-
датима који испуњавају прописане услове и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о 
кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, односно 
боравишта, контакт телефон, адреса електронске поште ако 
је кандидат поседује). Пријава са потребном документацијом 
подноси се у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за 
наставника разредне наставе”. Документација се може доста-
вити лично или поштом на горенаведену адресу. Школа нема 
обавезу да пријављеном кандидату враћа документацију. Бли-
жа обавештења се могу добити у секретаријату школе на број 
телефона: 011/7703-506.

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
Београд, Јована Суботића 2

1. Наставник физике

2. Наставник практичне наставе са 
технологијом рада - женски фризер

2 извршиоца

3. Наставник практичне наставе са 
технологијом рада - мушки фризер

2 извршиоца

4. Домар - мајстор одржавања
2 извршиоца

Услови за радно место под редним бројем 1: 1) поседо-
вање одговарајућег образовања - стечено високо образовање: 
(1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(б) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука, при чему мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; (2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Кандидати за наставника физике морају да имају образовање 
према Правилнику о степену и врсти образовања наставни-

ка из општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама. Кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказ се подноси пре 
закључења уговора о раду); 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије и 5) знање српског језика.

Услови за радна места под редним бројевима 2 и 3: 1) 
поседовање одговарајућег образовања, у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у средњој стручној школи („Сл. гл. 
РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 8/2003, 
8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 
11/2008, 5/2011, 8/201 и 9/2013); (1) за образовни профил 
- женски фризер: лице са високим образовањем и претход-
но завршеном специјализациијом-креатор женских фризура; 
лице са вишом стручном спремом, са претходно завршеном 
специјализацијом креатор женских фризура; креатор женских 
фризура; лице са завршеним мастер студијама, претходно 
положен специјалистички односно мајсторски испит и радним 
искуством пет година у струци; лице са завршеним основним 
студијама првог степена-основне академске студије, прет-
ходно положен специјалистички односно мајсторски испит и 
радним искуством пет година у струци; лице са завршеним 
струковним студијама, претходно положен специјалистич-
ки односно мајсторски испит и радним искуством пет година 
у струци. (2) за образовни профил - мушки фризер: лице са 
високим образовањем и претходно завршеном специјализа-
циијом - креатор мушких фризура; лице са вишом стручном 
спремом, са претходно завршеном специјализацијом креатор 
мушких фризура; креатор мушких фризура; лице са заврше-
ним мастер студијама, претходно положен специјалистички 
односно мајсторски испит и радним искуством пет година у 
струци; лице са завршеним основним студијама првог степе-
на-основне академске студије, претходно положен специја-
листички односно мајсторски испит и радним искуством пет 
година у струци; лице са завршеним струковним студијама, 
претходно положен специјалистички односно мајсторски 
испит и радним искуством пет година у струци. Кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се 
подноси пре закључења уговора о раду); 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије и 5) знање српског језика.

Услови за радно место под редним бројем 4: 1) посе-
довање одговарајућег образовања, у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у средњој стручној школи („Сл. 
гл. РС” бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
8/20038/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 
11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013); 4. степен средње технич-
ке школе, ВКВ или КВ радник. Кандидат треба да испуњава 
и следеће услове: 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказ се подноси пре 
закључења уговора о раду); 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије и 5) знање српског језика.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 1) 
одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 3) доказ да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица,запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из груп кривичних дела против полне 
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слободе, групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - уверење из МУП-а 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
4) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија); 5) доказ о знању 
српског језика (кандидати који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику не подносе овај доказ); 6) радну био-
графију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве са потребном документацијом подно-
се се у затвореној коверти, на адресу школе, лично, радним 
данима од 09.00 до 14.00 часова, или препоручено поштом са 
назнаком „За конкурс за посао”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ГАВРИЛО ПРИНЦИП“

11080 Земун, Крајишка 34

Наставник математике на пословима 
наставника предметне наставе

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17 и 27/18, 10/19, 6/20), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/2016, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у ОШ „Гаврило 
Принцип“ Београд, дел. бр. 339/2 од 12.09.2019. године, и то 
да: 1) има одговарајуће образовање (за наставнике предмет-
не наставе и стручног сарадника - библиотекара прописано 
је чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и чл. 2 ст. 1 и члана 6 тачка 8 за стручног 
сарадника - библиотекара Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи, 
„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17, 13/18,11/19); за домара: средње 
образовање; за чистачице: основна школа, за сервирку: 
средње образовање); 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из тачке 2 пре закључења уговора о раду.

Наставник технике и технологије на 
пословима наставника предметне 

наставе
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), треба је да 
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17 и 27/18, 10/19, 6/20), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/2016, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у ОШ “Гаврило 
Принцип” Београд, дел. бр. 339/2 од 12.09.2019. године, и то 
да: 1) има одговарајуће образовање (за наставнике предмет-
не наставе и стручног сарадника - библиотекара прописано 
је чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и чл. 2 ст. 1 и члана 6 тачка 8 за стручног 
сарадника - библиотекара Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи, 
„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17, 13/18,11/19); за домара: средње 
образовање; за чистачице: основна школа, за сервирку: 
средње образовање); 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 

са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из тачке 2 пре закључења уговора о раду.

Наставник физичког и здравственог 
васпитања на пословима наставника 

предметне наставе
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17 и 27/18, 10/19, 6/20), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/2016, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у ОШ “Гаврило 
Принцип” Београд, дел. бр. 339/2 од 12.09.2019. године, и то 
да: 1) има одговарајуће образовање (за наставнике предмет-
не наставе и стручног сарадника - библиотекара прописано 
је чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и чл. 2 ст. 1 и члана 6 тачка 8 за стручног 
сарадника - библиотекара Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи, 
„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17, 13/18, 11/19); за домара: средње 
образовање; за чистачице: основна школа, за сервирку: 
средње образовање); 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик. Доказ о 
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из тачке 2 пре закључења уговора о раду.

Наставник биологије на пословима 
наставника предметне наставе

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17 и 27/18, 10/19, 6/20), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/2016, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у ОШ “Гаврило 
Принцип” Београд, дел. бр. 339/2 од 12.09.2019. године, и то 
да: 1) има одговарајуће образовање (за наставнике предмет-
не наставе и стручног сарадника - библиотекара прописано 
је чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и чл. 2 ст. 1 и члана 6 тачка 8 за стручног 
сарадника - библиотекара Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи, 
„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17, 13/18,11/19); за домара: средње 
образовање; за чистачице: основна школа, за сервирку: 
средње образовање); 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик. Доказ о 
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из тачке 2 пре закључења уговора о раду.

Библиотекар на пословима стручног 
сарадника

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), тре-
ба да испуњава и посебне услове прописане чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17 и 27/18, 10/19, 6/20), Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гл.“ бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/2016, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) и Правилником 

о организацији и систематизацији послова у ОШ “Гаврило 
Принцип” Београд, дел. бр. 339/2 од 12.09.2019. године, и то 
да: 1) има одговарајуће образовање (за наставнике предмет-
не наставе и стручног сарадника - библиотекара прописано 
је чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и чл. 2 ст. 1 и члана 6 тачка 8 за стручног 
сарадника - библиотекара Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17, 13/18,11/19); за домара: средње 
образовање; за чистачице: основна школа, за сервирку: 
средње образовање); 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду.

Домар
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), тре-
ба да испуњава и посебне услове прописане чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17 и 27/18, 10/19, 6/20), Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гл.“ бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/2016, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у ОШ “Гаврило 
Принцип” Београд, дел. бр. 339/2 од 12.09.2019. године, и то 
да: 1) има одговарајуће образовање (за наставнике предмет-
не наставе и стручног сарадника - библиотекара прописано 
је чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и чл. 2 ст. 1 и члана 6 тачка 8 за стручног 
сарадника - библиотекара Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17, 13/18,11/19); за домара: средње 
образовање; за чистачице: основна школа, за сервирку: 
средње образовање); 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17 и 27/18, 10/19, 6/20), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/2016, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у ОШ “Гаврило Принцип” 
Београд, дел. бр. 339/2 од 12.09.2019. године, и то да: 1) има 
одговарајуће образовање (за наставнике предметне наставе и 
стручног сарадника - библиотекара прописано је чл. 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, као 
и чл. 2 ст. 1 и члана 6 тачка 8 за стручног сарадника - биб-
лиотекара Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17 и 3/17, 13/18,11/19); за домара: средње образовање; 
за чистачице: основна школа, за сервирку: средње образо-
вање); 2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
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других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из тачке 2 пре закључења уговора о раду.

Сервирка
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), тре-
ба да испуњава и посебне услове прописане чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17 и 27/18, 10/19, 6/20), Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гл.“ бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/2016, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у ОШ “Гаврило 
Принцип” Београд, дел. бр. 339/2 од 12.09.2019. године, и то 
да: 1) има одговарајуће образовање (за наставнике предмет-
не наставе и стручног сарадника - библиотекара прописано 
је чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и чл. 2 ст. 1 и члана 6 тачка 8 за стручног 
сарадника - библиотекара Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи, 
„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17, 13/18,11/19); за домара: средње 
образовање; за чистачице: основна школа, за сервирку: 
средње образовање); 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из тачке 2 пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 
Потребна документација коју треба доставити: пријавни фор-
мулар, радна биографија, оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству 
- оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена 
фотокопија, издатог на прописаном обрасцу са холограмом; 
уверење МУП-а о неосуђиваности, као доказ да кандидат који 
се јавља на конкурс није лице осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело из тачке 3 - оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци. Лица која нису стекла 
образовање на српском језику - доказ о положеном испиту 
из српског језика, са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима - лекарско уверење, прилаже 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе и 
која утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који су 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 поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни формулар са 
конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању 
услова, доставити у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса, лично у секретаријат школе или на адресу: Основна 
школа „Гаврило Принцип”, 11080 Земун, Крајишка 34. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе на теле-
фон: 011/2194-454.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “НОВИ БЕОГРАД”
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 25

тел. 011/216-35-32

Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа; да кандидат 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 безусловна казна затвора у трајању 

од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Уз пријавни формулар који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја кандидати достављају потребну документацијуна 
наведену адресу. Уз пријаву потребно је доставити: биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених, фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи, уверење о неосуђиваности 
издато од стране МУП Србије и уверење о држављанству. 
Фотокопије мотају бити оверене. Оригинали уверења на смеју 
бити старији од 6 месеци. Доказ да кандидат има одговарајућу 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.

„ТЕХНОАРТ БЕОГРАД” ШКОЛА ЗА 
МАШИНСТВО И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ

Београд, Светог Николе 39

Наставник енглеског језика

Наставник цртања и сликања

Наставник машинске групе предмета
3 извршиоца

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник предмета практичан рад 
на образовном профилу јувелир 

уметничких предмета
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања - стечено 
високо образовање: (1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (б) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. (2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Кандидати за наставника енглеског језика 
и математике морају да имају образовање према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама, кандидати за наставника цртања и сликања и 
наставника предмета практичан рад на образовном профилу 
јувелир уметничких предмета према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним и уметничким школама у подручју 
рада Култура, уметност и јавно информисање, а кандидати за 
наставника машинске групе предмета према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Машинство и обрада метала. Кандидати треба да испуњавају 
и следеће услове: 2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказ се подноси пре 
закључења уговора о раду); 3) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије и 5) знање српског језика.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 1) 
одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 3) доказ да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из груп кривичних дела против полне 
слободе, групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-

ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - уверење из МУП-а 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
4) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија); 5) доказ о знању 
српског језика (кандидати који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику не подносе овај доказ); 6) радну био-
графију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве са потребном документацијом подно-
се се у затвореној коверти, на адресу школе, лично, радним 
данима од 09.00 до 14.00 часова, или препоручено поштом са 
назнаком „За конкурс за посао”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ” 
11080 Земун, Првомајска 79

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019). У рад-
ни однос у установи може да буде примљено лице, под усло-
вима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање; 2) има психичку физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Наведени услови доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова да кандидат има одговарајуће 
образовање, да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, и да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад, саставни су део пријаве на 
конкурс. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Наставник, васпитач и стручни 
сардник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да има 
завршене студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области, за одговарајући 
предмет односно групу предмета. Изузетно, наставник и вас-
питач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем. Конкурсну 
документацију чини: оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија); уверење да против лица није покренута истрага 
нити је подигнута оптужница код надлежног суда; подаци из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих послова. Кан-
дидати су у обавези да попуне пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Потребну документацију заједно са пријавним 
формуларом достављају установи. Доказ о психофизичкој и 
здравственој способности доставља се пре закључења угово-
ра о раду, а проверу психофизичких способности врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса достављају се на адресу: Основна шко-
ла „Петар Кочић“, 11080 Земун, Првомајска 79, са назнаком 
“За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата донеће се 
у законском року.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА „СТАНКО МАРИЋ“
11277 Угриновци, Учитеља Цвеје 5

1) Стручни сарадник - педагог школе
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљен 
кандидат који поред општих услова предвиђених чланом 24 
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бој 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење) треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5) Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/17, 27/18 - др. закон 10/19 и 6/20), а то су: 1. одго-
варајуће образовање и то: за кандидате који конкуришу на 
радна места наведена од тачке 1-4 - А) да има одговарајуће 
високо образовање стечено: а) на студијама другог степена 
(мастер академске, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, као и да има 
одговарајући степен и врсту образовања прописану Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019) за рад на радном месту на које кон-
курише, Б) у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидати који конкуришу 
на наведена радна места обавезни су да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања 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. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, има образовање из 
става 1 члана 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема образовање из члана 142 
став 1 обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. За кандидата под тачком 5: стечен 1 ниво 
квалификација (основно образовање и васпитање), односно 
завршена основна школа; 2. психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. знање српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. 

2) Наставник предметне наставе - 
српског језика

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљен 
кандидат који поред општих услова предвиђених чланом 24 
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бој 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење) треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5) Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/17, 27/18 - др. закон 10/19 и 6/20), а то су: 1. одго-
варајуће образовање и то: за кандидате који конкуришу на 
радна места наведена од тачке 1-4 - А) да има одговарајуће 
високо образовање стечено: а) на студијама другог степена 
(мастер академске, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, као и да има 
одговарајући степен и врсту образовања прописану Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019) за рад на радном месту на које кон-
курише, Б) у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама 

система образовања и васпитања, кандидати који конкуришу 
на наведена радна места обавезни су да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања 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. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, има образовање из 
става 1. члана 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема образовање из члана 142 
став 1 обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. За кандидата под тачком 5: стечен 1 ниво 
квалификација (основно образовање и васпитање), односно 
завршена основна школа; 2. психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. знање српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. 

3) Наставник предметне наставе - 
математика
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљен 
кандидат који поред општих услова предвиђених чланом 24 
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бој 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење) треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5) Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/17, 27/18 - др. закон 10/19 и 6/20), а то су: 1. одго-
варајуће образовање и то: за кандидате који конкуришу на 
радна места наведена од тачке 1-4 - А) да има одговарајуће 
високо образовање стечено: а) на студијама другог степена 
(мастер академске, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, као и да има 
одговарајући степен и врсту образовања прописану Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019) за рад на радном месту на које кон-
курише, Б) у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидати који конкуришу 
на наведена радна места обавезни су да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања 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. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
става 1. члана 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема образовање из члана 142 
став 1 обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. За кандидата под тачком 5: стечен 1 ниво 
квалификација (основно образовање и васпитање), односно 
завршена основна школа; 2. психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. знање српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. 

4) Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљен 
кандидат који поред општих услова предвиђених чланом 24 
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бој 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење) треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5) Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/17, 27/18 - др. закон 10/19 и 6/20), а то су: 1. одго-
варајуће образовање и то: за кандидате који конкуришу на 
радна места наведена од тачке 1-4 - А) да има одговарајуће 
високо образовање стечено: а) на студијама другог степена 
(мастер академске, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, као и да има 
одговарајући степен и врсту образовања прописану Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019) за рад на радном месту на које кон-
курише, Б) у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидати који конкуришу 
на наведена радна места обавезни су да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања 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. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
става 1. члана 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема образовање из члана 142 
став 1 обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. За кандидата под тачком 5: стечен 1 ниво 
квалификација (основно образовање и васпитање), односно 
завршена основна школа; 2. психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. знање српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. 

5) Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљен 
кандидат који поред општих услова предвиђених чланом 24 
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бој 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење) треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5) Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/17, 27/18 - др. закон 10/19 и 6/20), а то су: 1. одго-
варајуће образовање и то: за кандидате који конкуришу на 
радна места наведена од тачке 1-4 - А) да има одговарајуће 
високо образовање стечено: а) на студијама другог степена 
(мастер академске, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, као и да има 
одговарајући степен и врсту образовања прописану Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019) за рад на радном месту на које кон-
курише, Б) у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидати који конкуришу 
на наведена радна места обавезни су да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-

Наука и образовање



   |  Број 870 | 26.02.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs18 

мирања 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. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
става 1. члана 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема образовање из члана 142 
став 1 обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. За кандидата под тачком 5: стечен 1 ниво 
квалификација (основно образовање и васпитање), односно 
завршена основна школа; 2. психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. знање српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs - формулар за пријем у радни однос у установама образо-
вања и васпитања) и радном биографијом (CV) доставити: 1. 
оверен препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2. оригинал/оверену фотокопију уве-
рења надлежне 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); 
3. оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 
5. доказ о знању српског језика (језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад) доставља само кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском језику. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре закључења уго-
вора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос, упућује кандидате на 
психолошку процену способности, сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља раз-
говор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку процену способности врши надлежна Служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Пријаве на конкурс са 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 (навести радно место за које се кандидат пријављује)”. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање као ни фотокопије докумената 
које нису оверена од стране надлежног органа. Кандидати ће 
бити писменим путем обавештени о избору кандидата у скла-
ду са Законом. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, радним даном од 9.00 до 14.00 часова, 
лично или преко телефона: 011/8409-308.

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

Редовни професор за ужу научну област 
Археологија

са 10% радног времена

Редовни професор за ужу научну област 
Историја српског народа у средњем 
веку са историјском географијом и 

старословенским језиком

Ванредни професор за ужу научну 
област Дидактика са методиком

на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну 
област Византологија

на одређено време од пет година  

Доцент за ужу научну област Руски језик
на одређено време од пет година

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

Асистент за ужу научну област 
Археологија

са 10% радног времена, на одређено време 
од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани археолог 
који је назив дипломирани стекао у складу са правилима сту-
дија која су важила до 10.09.2005. године; или лице које је 
уписало докторске студије археологије и на претходно завр-
шеним основним и мастер студијама остварило просечну оце-
ну најмање осам и које показује смисао за наставни и научни 
рад; или лице које је уписало докторске студије археологије, 
без претходно завршених мастер студија, односно које је 
стекло стручни назив „дипломирани” у одговарајућој научној 
области и основне студије завршило са просечном оценом 
најмање осам; VII/2 степен стручног образовања коме је при-
хваћена тема докторске дисертације.

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС” бр.76/05) и Статута Факултета. Пријаве 
кандидата са прилозима (биографија са неопходним подацима 
за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и 
остала пратећа документација), доставити на наведену адресу 
Факултета у Београду, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

ОШ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”
11000 Београд, Краља Петра 7

тел. 011/2635-420

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије), 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, члан 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020), 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, 3/2017, 13/2018, 
11/19).

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа. 

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду („Сл. гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/19) кандидати тре-
ба да испуњавају и услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020), а то су: 1. 
одговарајуће образовање; 2. психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за крвична 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; 
4. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део прјаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 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) и са одшампаним пријавним формуларом 
достављају следећу документацију: биографију (CV), доказ 
о одговарајућем образовању (оверену копију дипломе), уве-
рење о неосуђиваности (оригинал, не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, држављанство (оверена 
копија или оригинал, не старије од 6 месеци). Доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. Доказ о здравстев-
ној способности доставља кандидат који буде изабран, непо-
средно пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања 

о избору, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс могу се 
доставити путем поште или донети лично на наведену адресу 
школе, са назнаком „За конкурс за радно место (навести рад-
но место за које се кандидат пријављује”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Документа се по 
окончању конкурса не враћају кандидатима. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на број телефона: 011/2635-
420 (секретар школе), радним даном од 09 до 15 часова.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
11000 Београд, Хаџи Милентијева 62 

тел. 011/2433-025 

Наставник српског језика

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање, у скла-
ду са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 
од 15.08.2019.); 2. да 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4. и 5. подносе се 
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 
2. пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати, поред биографије, треба да приложе (у оригиналу или 
оверене копије, не старије од шест месеци): диплому о стече-
ном образовању, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Пријаве слати на 
наведену адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
ОДРАСЛИХ „ЂУРО САЛАЈ”

11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2659-290

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, стечено на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним студијама, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; дипломирани економис-
та.

Секретар установе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, прописано чл. 132, 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.Закон, 10/2019, и 
6/2020); на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) из области правних наука или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
из области правних наука.

Стручни сарадник андрагог

Стручни сарадник библиотекар

Наставник математике
3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, прописано чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о условима у погледу простора, опреме, 

Наука и образовање
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наставних средстава и степена и врсте образовања наставни-
ка и андрагошких асистената за остваривање наставног пла-
на и програма основног образовања одраслих („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013), стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик - обра-
зовно-васпитни рад се остварује на српском језику. Докази 
о испуњености услова о одговарајућем образовању, о неос-
уђиваности и знању српског језка саставни су део пријаве на 
конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а документацију из тачке 4. овог конкурса, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи 
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно 
је да кандидат достави школи: кратку биографију (CV), овере-
ну фотокопију дипломе одговарајућег образовања, степена и 
врсте стручне спреме прописаног чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, као и у складу са Пра-
вилником о условима у погледу простора, опреме, наставних 
средстава и степена и врсте образовања наставника и андра-
гошких асистената за остваривање наставног плана и про-
грама основног образовања одраслих („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013) стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије) или б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; уверење да није осуђи-
ван - оригинал (не старији од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци). Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Решење о избо-
ру кандидата донеће конкурсна комисија, у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни фор-
мулар и потребну документацију треба послати на наведену 
адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на телефон: 011/2659-290.

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

тел. 011/3690-480

Професор разредне наставе
2 извршиоца

Професор математике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, 
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Поред општих услова, кан-
дидати треба да испуњавају и услове предвиђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања.

ОШ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“ 
11250 Београд, Стјепана Супанца 

Наставник немачког језика

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање - у складу са чл. 140, 142, 143 и 144 
Закона о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи); 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-

летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
(налази се на сајту Министарства просвете) доставити: писа-
ну биографију, оверену копију дипломе о стеченој стручној 
спреми, оверену копију додатка дипломи са подацима о поло-
женим испитима, оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену копију 
извода из матичне књиге рођених, потврду о некажњавању 
надлежне полицијске управе (не старију од 1 месеца), оверену 
копију доказа о положеном испиту за лиценцу или уверења 
о положеном стручном испиту, очитану личну карту, доказ 
о познавању српског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду. У току трајања поступка одлучивања о избору канди-
дата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се 
у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава 
упућују на претходну проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва за пријем у радни однос достављају се на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 15

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сходно 
важећем Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, да кандидат 
испуњава услове прописане одредбама члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018-др.закони и 10/2019) и знање рада на 
рачунару.

Наставник енглеског језика
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сходно 
важећем Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, да кандидат 
испуњава услове прописане одредбама члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018-др.закони и 10/2019) и знање рада на 
рачунару.

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сходно 
важећем Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, да кандидат 
испуњава услове прописане одредбама члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018-др.закони и 10/2019) и знање рада на 
рачунару.

Домар
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање према 
Правилнику о организацији и систематизцији послова у ОШ 
„Бановић Страхиња“ - средње образовање или мајсторско, 
специјалистичко образовање (ВКВ), да кандидат испуњава 
услове прописане одредбама члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018-др.закони и 10/2019).

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање према 
Правилнику о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Бановић Страхиња“ - високо образовање у наведеном зани-
мању: на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-

вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кан-
дидат испуњава услове прописане одредбама члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017 и 27/2018-др.закони и 10/2019) и знање рада 
на рачунару. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: краћу биографију, доказ о 
стручној спреми - оверену фотокопију дипломе, држављан-
ство РС (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), потврду 
- уверење о знању српског језика (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику) и уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања. Кандидати у складу 
са чланом 154 став 2 попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет адреси Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Доказ о испуњењу услова здравствене 
и психофизичке способности - лекарско уверење, доставља се 
пре закључења уговора о раду. Пре доношења одлуке о избо-
ру, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошљавање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ“
11080 Земун, Добановачки пут 107

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) 
и Правилника о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Сава Шумановић” и то: 1. да имају одговарајуће обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (морају да имају завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик и 
језик на којем остварују образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Уз пријемни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: биографију кандидата, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању (уколико је 
кандидат завршио образовање по прописима које важе после 
10. септембра 2005. године доставља оверену фотокопију 
дипломе са основних студија и оверену фотокопију диломе са 
мастер студија), уверење о држављанству Републике Србије, 
уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о знању српског језика - језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. 

Наставник техничког и информатичког 
образовања и технике и технологије

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) 
и Правилника о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Сава Шумановић” и то: 1. да имају одговарајуће обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
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студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (морају да имају завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик и 
језик на којем остварују образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Уз пријемни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: биографију кандидата, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању (уколико је 
кандидат завршио образовање по прописима које важе после 
10. септембра 2005. године доставља оверену фотокопију 
дипломе са основних студија и оверену фотокопију диломе са 
мастер студија), уверење о држављанству Републике Србије, 
уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о знању српског језика - језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. 

Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из члана 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) 
и Правилника о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Сава Шумановић” и то: 1. да имају одговарајуће обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (морају да имају завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик и 
језик на којем остварују образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Уз пријемни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: биографију кандидата, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању (уколико је 
кандидат завршио образовање по прописима које важе после 
10. септембра 2005. године доставља оверену фотокопију 
дипломе са основних студија и оверену фотокопију диломе са 
мастер студија), уверење о држављанству Републике Србије, 
уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о знању српског језика - језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. 

Наставник српског језика

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) 
и Правилника о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Сава Шумановић” и то: 1. да имају одговарајуће обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (морају да имају завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик и 
језик на којем остварују образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Уз пријемни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: биографију, оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању (уколико је кандидат 
завршио образовање по прописима које важе после 10. сеп-
тембра 2005. године доставља оверену фотокопију дипломе 
са основних студија и оверену фотокопију диломе са мастер 
студија), уверење о држављанству Републике Србије, уверење 
о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Доказ о знању српског језика - језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику. 

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из члана 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) 
и Правилника о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Сава Шумановић” и то: 1. да имају одговарајуће обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (морају да имају завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик и 
језик на којем остварују образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Уз пријемни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: биографију, оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању (уколико је кандидат 
завршио образовање по прописима које важе после 10. сеп-
тембра 2005. године доставља оверену фотокопију дипломе 

са основних студија и оверену фотокопију диломе са мастер 
студија), уверење о држављанству Републике Србије, уверење 
о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Доказ о знању српског језика - језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику. 

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) 
и Правилника о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Сава Шумановић” и то: 1. да имају одговарајуће обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (морају да имају завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик и 
језик на којем остварују образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Уз пријемни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: биографију кандидата, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању (уколико је 
кандидат завршио образовање по прописима које важе после 
10. септембра 2005. године доставља оверену фотокопију 
дипломе са основних студија и оверену фотокопију диломе са 
мастер студија), уверење о држављанству Републике Србије, 
уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о знању српског језика - језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. 

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове 

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020) и Правилника о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Сава Шумановић” и то: 1. да имају одгова-
рајуће образовање - четврти степен стручне спреме, стечен 
након завршене средње економске школе или гимназије или 
средње школе правно-економског смера; 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. 
Уз пријемни формулар кандидати достављају следећу доку-
ментацију: биографију, оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, уверење о држављанству Републике Србије, 
уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о знању српског језика се доставља само 

Наука и образовање 
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уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. 

ОСТАЛО: Кандидати који уђу у ужи избор, у року од осам 
дана се упућују на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова се достављају лично 
или се шаљу на адресу школе: ОШ „Сава Шумановић”, Доба-
новачки пут 107, 11080 Земун, у року од осам дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. ОШ „Сава Шума-
новић”, као руковалац подацима о личности, предузимаће све 
потребне техничке и организационе мере за заштиту личних 
података кандидата, ради спречавања случајног или незако-
нитог уништења или случајног губитка, измена, неовлашћеног 
откривања, коришћења или приступа подацима као и од свих 
незаконитих облика обраде.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂОРЂЕ КРСТИЋ”
11147 Београд - Жарково
Живка Настића Бабе 12

тел. 011/2512-217

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник биологије

Наставник српског језика

Наставник математике

Чистачица
3 извршиоца

Домар
УСЛОВИ: Кандидати за радна места под редним бројевима 1, 
2, 3 и 4 поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/19 - аутентично 
тумачење), треба да испуњавају и посебне услове предвиђене 
чланом 139 став 1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) и чланом 140 став 1. и 
2. Закона о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. Закони, 10/19 и 6/20) и 
посебне услове из Правилника о организацији рада и система-
тизацији радних места у ОШ „Ђорђе Крстић” у Београду: 1. да 
имају одговарајуће образовање из члана 140 став 1. и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања: високо обра-
зовање за наставника основне школе, за педагога и психолога, 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; на основним 
студијана у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; кандидат мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
- језик на којем се остварује васпитно-образовни рад. Канди-
дати за радна места под редним бројем 1, 2, 3 и 4 уз пријаву 
на конкурс треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању и оверену фотокопију 
додатка дипломи; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења из 
казнене евиденције надлежне полицијске управе да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика (подносе само кандидати који су стекли одговарајуће 
образовање на другом језику); радну биографију; попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет старнице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју ће извршити 
Национална служба за запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака, а пре доношења одлуке о избору. Канди-

дат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о 
раду достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење 
не старије од 6 месеци. Услови за кандидате за радна места 
под редним бројевима 5. и 6. поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 
95/19 - аутентично тумачење), треба да испуњавају и посебне 
услове предвиђене Правилником о организацији рада и систе-
матизацији радних места у ОШ „Ђорђе Крстић“ у Београду: 1. 
да имају одговарајуће образовање: за радно место под редним 
бројем 5. чистачица - има завршено основном образовање; 
за радно место под редним бројем 6. домар - има завршено 
средње образовање у трајању од најмање три године технич-
ке или занатске струке; 2. да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије. Кандидати за рад-
на места под редним бројем 5 и 6 уз пријаву на конкурс треба 
да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању: за радно место под редним бројем 5. 
чистачица - сведочанство о завршеном основном образовању; 
за радно место под редним бројем 6. домар - диплома о завр-
шеном средњем образовању у трајању од најмање три године 
техничке или занатске струке; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1. тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); радну био-
графију; попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
старнице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења 
уговора о раду достави уверење о психичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење 
не старије од 6 месеци. Конкурс је за сва радна места отворен 
8 дана од дана објављивања. Својеручно потписану пријаву на 
конкурс са потребном документацијом  кандидати достављају 
поштом на адресу: ОШ „Ђорђе Крстић”, Живка Настића Бабе 
12, 11147 Београд - Жарково, са назнаком „За конкурс“ или 
лично на наведену адресу у секретаријату школе, сваког рад-
ног дана од 08.00 до 14.00 часова, у року од 8 дана од објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
11030 Београд, Пожешка 52

тел. 011/3554-845

Чистачица
4 извршиоца

Домар
УСЛОВИ: I степен стручне спреме у наведеном звању; канди-
дат мора да поседује одговарајућу стручну спрему предвиђе-
ну Правилноком о систематизацији радних места; 2. IV степен 
стручне спреме - машинска школа; кандидат мора да поседује 
одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о сис-
тематизацији радних места. Кандидат поред општих услова 
за заснивање радног односа из чл. 24. Закона о раду, треба 
да испуњава и посебне услове из чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 
27/18, 10/19). Пријаве за заснивање радног односа са одгова-
рајућом документацијом којом се доказује испуњеност услова: 
фотокопија дипломе, фотокопија извода из матичне књиге 
рођених, фотокопија уверења о држављанству. Фотокопије 
тражених докумената морају бити оверене. Лекарско уверење 
кандидат доставља пре закључивања уговора о раду. Уве-
рење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат сам доставља. 
Кандидат који испуњава услове дужан је да се подвргне про-
вери психофизичких способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове запошљавања Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са 
документацијом послати на горенаведену адресу.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11262 Велика Моштаница, 10. октобра 10

тел/факс: 011/8075-434 и 8075-680
e-mail: osbrankoradicevic@yahoo.com

Наставник српског језика
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018); да кандидат испуњава услове прописане одредбама 
члана 139, 140 и 144 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закони 
10/2019, 27/2018- др. закон и 6/2020). Уз пријавни формулар 
доставити: краћу биографију (име, презиме, адреса, контакт 
телефон), доказ о стручној спреми - оверену фотокопију 
дипломе, држављанство РС (оригинал или оверена фотоко-
пија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), потврду - уверење о знању српског језика (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на том језику), уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у 
чл. 139 ст.1. тач. 3 Закона о основама система образовања и 
уверење да против кандидата није покренут кривични посту-
пак (не старије од шест месеци од дана објављивања конкур-
са), доказ о поседовању дозволе за рад (лиценца), односно 
положен стручни испит (оригинал или оверена фотокопија). 
Кандидати у складу са чланом 154 став 2 попуњавају пријав-
ни формулар који преузимају са званичне интернет адресе 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Доказ о 
испуњавању услова здравствене и психофизичке способности 
(лекарско уверење) доставља се пре закључења уговора о 
раду. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служ-
ба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. 

„ПОЛИТЕХНИКА“ - ШКОЛА ЗА НОВЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ

11080 Земун, Ауто-пут 18

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1) да 
имају одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр 8/2015, 
11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018 и 
7/2019); 2) да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик и 
језик на којем остварују образовно-васпитни рад. Уз пријав-
ни формулар који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу школе: „Политехника” - шко-
ла за нове технологије, Ауто-пут 18, Земун. Уз пријаву потреб-
но је доставити: биографију, извод из матичне књиге рође-
них, фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење 
о неосуђиваности издато од стране МУП Републике Србије и 
уверење о држављанству. Фотокопије докумената морају бити 
оверене. Оригинали уверења не смеју бити старији од 6 месе-
ци. Доказ да кандидат има одговарајућу психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
1) да имају одговарајуће образовање из области економских 
наука стечено на студијама другог степена - мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије или завршене основне студије у трајању од најмање 
4 године по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2) да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-

Наука и образовање
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тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају српски језик. Уз пријавни формулар који 
се преузима са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
на адресу школе: „Политехника” - школа за нове технологије, 
Ауто-пут 18, Земун. Уз пријаву потребно је доставити: биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, уверење о неосуђиваности издато 
од стране МУП Републике Србије и уверење о држављанству. 
Фотокопије докумената морају бити оверене. Оригинали уве-
рења не смеју бити старији од 6 месеци. Доказ да кандидат 
има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уго-
вора о раду.

Домар
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1) 
да имају средње образовање техничке струке; 2) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају српски језик. Уз пријавни формулар који 
се преузима са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
на адресу школе: „Политехника” - школа за нове технологије, 
Ауто-пут 18, Земун. Уз пријаву потребно је доставити: биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, уверење о неосуђиваности издато 
од стране МУП Републике Србије и уверење о држављанству. 
Фотокопије докумената морају бити оверене. Оригинали уве-
рења не смеју бити старији од 6 месеци. Доказ да кандидат 
има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уго-
вора о раду.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
1) да имају завршену основну школу; 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају српски језик 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу шко-
ле: „Политехника” - школа за нове технологије, Ауто-пут 18, 
Земун. Уз пријаву потребно је доставити: биографију, извод 
из матичне књиге рођених, фотокопију сведочанства о завр-
шеној основној школи, уверење о неосуђиваности издато од 
стране МУП Републике Србије и уверење о држављанству. 
Фотокопије докумената морају бити оверене. Оригинали уве-
рења не смеју бити старији од 6 месеци. Доказ да има одгова-
рајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ОЛГА ПЕТРОВ“
11213 Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9

тел. 011/6300-471

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одго-
варајуће образовање предвиђено на основу члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, 88/2017, 27/18- др.закон, 10/19, 6/2020) и Правилником о 

степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
3/2017, 13/2018, 11/19) и то: за наставника разредне наставе 
професор разредне наставе, професор педагогије са претход-
но завршеном педагошком академијом или учитељском шко-
лом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер; профе-
сор разредне наставе и ликовне културе за основну школу; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20); да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: пријавни фор-
мулар са сајта Министарства просвете, краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству Репу-
блике Србије - оверену фотокопију, извод из матичне књиге 
рођених - оверену фотокопију, доказ о неосуђиваности.

ОСТАЛО: Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, канди-
дат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства и потребну документацију заједно са 
пријавним формуларом доставе на адресу: ОШ „Олга Петров“, 
Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела 
(за конкурсну комисију). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир. Ближа обавештења се могу добити у 
секретаријату школе на телефон: 011/6300-471.

ОШ „ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ“
Београд - Раковица, Омладинско шеталиште 10

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

УСЛОВИ: кандидати су у обавези: да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 став 1 и 2, чланом 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др.закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и 
да испуњава посебне услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

Чистачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, односно завршена основна 
школа у складу са Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Владимир Роловић”.

ОСТАЛО: Кандидати за сва радна места дужни су да испуња-
вају посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: 1. да имају одгова-
рајуће образовање, 2. да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима, 3. да лице 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 насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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, 4. има држављан-
ство Републике Србије, 5. да знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о знању српског 
језика достављају само кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику. Доказ о здравственој спо-
собности доставља кандидат који буде изабран, непосредно 
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом и 
кратком биографијом достављају установи. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата који се упућују на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступка. 

Докази о испуњености услова се достављају у оригиналу или 
овереној копији и не могу бити старији од 6 месеци. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или 
слати на адресу: ОШ „Владимир Роловић”, Омладинско шета-
лиште 10, Београд. Све информације се могу добити на броје-
ве: 011/2336-401, 2332-882, од 09 до 14 часова.

Секретар
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чланом 24,26 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 
32/13 и 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) кандидат треба да 
испуњава услове предвиђене чланом 132 чланом 139 и чла-
ном 140 став 1. Закона о основама система и образовања 
и васпитања („Службени гласник Републике Србије” број 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), односно: 1) поседује одго-
варајуће високо образовање из области правних наука у скла-
ду са чланом 140 ст. 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања на студијама другог степена (мастер академске 
студије, матер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовања до 10.септембра 2005.године; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност зараде са децом и 
ученицима; 3) није осуђиван оправноснажном 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (доказ не старији од 6 месеци); 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - потвр-
да факултета да је наставу на студијама слушао на српском 
језику (доказ достављају кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику); лице запослено на месту 
секретара мора да има дозволу за рад секретара (лиценца за 
секретара), а у складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања. Секретар је дужан да у року од две године 
од дана заснивања радног односа положи испит за секрета-
ра. Секретару који не положи испит за лиценцу за секретара 
у року од две године од дана заснивања радног односа прес-
таје радни однос. Секретар који има положен стручни испит 
за секретара, правосудни или стручни испит за запослене у 
органима државне управе или државни стручни испит, сма-
тра се да има лиценцу за секретара. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) саставни су део прија-
ве за конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи и то: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотоко-
пију доказа о неосуђиваности (доказ не старији од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад - лиценцу 
за секретара уколико кандидат има положен испит за секре-
тара школе или оригинал или оверену фотокопију доказа о 
положеном правосудном испиту или оригинал или оверену 
фотокопију доказа о положеном стручном испиту за запос-
лене у органима државне управе или оригинал или оверену 
фотокопију доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима са високом стручном спремом и рад-
ну биографију. Пријава кандидата који није положио стручни 
испит за секретара неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата који се упућују на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступка. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса на адресу: ОШ „Владимир 
Роловић“ Београд, Раковица или лично у секретаријату школе 
од 09.00 до 14.00 часова. Све додатне информације могу се 
добити на број телефона: 011/2336-401 или 2332-882, сваким 
радним даном од 09 до 14 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“
11080 Земун, Емилије Јакшић 31а

Наставник српског језика
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање - у складу са чл. 140, 142, 143 и 144 
Закона о основама система образовања и васпитања, Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи и Правилником о организацији и 

Наука и образовање
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систематизацији послова у школи; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање - у складу са чл. 140, 142, 143 и 144 
Закона о основама система образовања и васпитања, Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у школи; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

Наставник математике
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање - у складу са чл. 140, 142, 143 и 144 
Закона о основама система образовања и васпитања, Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у школи; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

Наставник ТиО
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање - у складу са чл. 140, 142, 143 и 144 
Закона о основама система образовања и васпитања, Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у школи; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 

и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

Наставник разредне наставе
8 извршилаца

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање - у складу са чл. 140, 142, 143 и 144 
Закона о основама система образовања и васпитања, Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у школи; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

Домар
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање - у складу са чл. 140, 142, 143 и 144 
Закона о основама система образовања и васпитања, Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у школи; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање - у складу са чл. 140, 142, 143 и 144 
Закона о основама система образовања и васпитања, Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у школи; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
(налази се на сајту Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја) доставити: писану биографију, оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену копију уверења 

о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (не 
старију од 6 месеци), оверену копију доказа о положеном 
испиту за лиценцу или уверења о положеном стручном испи-
ту, доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору кан-
дидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који 
се,у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава 
упућују на претходну проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва за пријем у радни однос достављају се на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. 

ГРАФИЧКА ШКОЛА
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 19

тел. 011/269-69-31

Наставник технологије образовног 
профила и групе стручних предмета

2 извршиоца

Наставник практичне наставе 
фотографије
2 извршиоца

Наставник српског језика и књижевности

Наставник физике и основа 
електротехнике и електронике

Наставник енглеског језика
Наставник физичког васпитања

Домар
УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме грађевинске, елек-
тротехничке или машинско-металске струке, у складу са актом 
о систематизацији послова у графичкој школи.

Спремачица
6 извршилаца

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: кандидати за наставнике треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да имају одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада хемија, неметали и графичарство, однос-
но Правилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности подноси се пре закључења уговора о раду, а остали 
докази уз пријаву на конкурс. Уз пријаву на конкурс кандидати 
поред биографије треба да приложе (у оригиналу или овере-
не фотокопије): дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о нео-
суђиваности (уверење из евиденције МУП-а да није осуђиван 
за наведена кривична дела - не старије од 6 месеци и уверење 
из суда да није покренут кривични поступак, донета наред-
ба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора, не старије од 6 месеци). 
Пријаве слати на наведену адресу са назнаком “За конкурс”. 
У поступку одлучивања о избору наставника комисија врши 
избор кандидата које упућује на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са ученицима које врши надлежна 
служба за запошљавање применом стандардизованих посту-
пака. Лекарско уверење као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду.

Наука и образовањеа
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МУЗИЧКА ШКОЛА 
“КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

11080 Земун, Немањина 9

Наставник клавира
УСЛОВИ: Кандидат може бити примљен у радни однос под 
условима из члана 139 ЗОСОВ-а: да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/19 и 6/20), чл. 3 и 4 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним и уметничким школама у подручју 
рада Култура, уметности и јавно информисање („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17, 9/2019) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Службени гласник - Просветни гласник РС” 
бр. 1/2020); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик - образовно-вас-
питни рад се остварује на српском језику. Кандидати подносе: 
одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, биографију са следећим доказима о испуњености 
услова: 1) доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија 
дипломе и додатака дипломи); 2) уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); 3) доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно 
уверење да су у току студија положили испите из педагогије и 
психологије или доказ да су положили стручни испит, односно 
испит за лиценцу ( у складу са чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања); 4) доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 5) доказ о знању 
српског језика - подноси кандидат који средње, високо обра-
зовање није стекао на српском језику, издат од одговарајуће 
високошколске установе. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

Наставник хармонике
УСЛОВИ: Кандидати може бити примљен у радни однос под 
условима из члана 139 ЗОСОВ-а: да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/19 и 6/20), чл. 3 и 4 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним и уметничким школама у подручју 
рада Култура, уметности и јавно информисање („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17, 9/2019) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Службени гласник - Просветни гласник РС” 
бр. 1/2020); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик - образовно-вас-
питни рад се остварује на српском језику. Кандидати подносе: 
одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; биографију са следећим доказима о испуњености 
услова: 1) доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија 
дипломе и додатака дипломи); 2) уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); 3) доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно 
уверење да су у току студија положили испите из педагогије и 
психологије или доказ да су положили стручни испит, односно 
испит за лиценцу (у складу са чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања); 4) доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 

безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) доказ о 
знању српског језика - подноси кандидат који средње, високо 
образовање није стекао на српском језику, издат од одгова-
рајуће високошколске установе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник гитаре
УСЛОВИ: Кандидат може бити примљен у радни однос под 
условима из члана 139 ЗОСОВ-а: а има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/19 и 6/20), чл. 3 и 4 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним и уметничким школама у подручју 
рада Култура, уметности и јавно информисање („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17, 9/2019) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Службени гласник - Просветни гласник РС” 
бр. 1/2020); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик - образовно-васпитни рад се 
остварује на српском језику. Кандидати подносе: одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; биогра-
фију са следећим доказима о испуњености услова: 1) доказ о 
стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе и дода-
така дипломи); 2) уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија); 3) доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно уверење да су 
у току студија положили испите из педагогије и психологије 
или доказ да су положили стручни испит, односно испит за 
лиценцу ( у складу са чланом 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања); 4) доказ да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 5) доказ о знању 
српског језика - подноси кандидат који средње, високо обра-
зовање није стекао на српском језику, издат од одговарајуће 
високошколске установе. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

Наставник виолине
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат може бити примљен у радни однос под 
условима из члана 139 ЗОСОВ-а: -да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/19 и 6/20), чл. 3 и 4 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним и уметничким школама у подручју 
рада Култура, уметности и јавно информисање („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17, 9/2019) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Службени гласник - Просветни гласник РС” 
бр. 1/2020); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик - образовно-вас-
питни рад се остварује на српском језику. Кандидати подносе: 
одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, биографију са следећим доказима о испуњености 
услова: 1) доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија 
дипломе и додатака дипломи); 2) уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); 3) доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно 
уверење да су у току студија положили испите из педагогије и 
психологије или доказ да су положили стручни испит, односно 
испит за лиценцу (у складу са чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања); 4) доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) доказ о 
знању српског језика - подноси кандидат који средње, високо 
образовање није стекао на Српском језику, издат од одгова-
рајуће високошколске установе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

Корепетитор
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати може бити примљен у радни однос под 
условима из члана 139 ЗОСОВ-а: да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/19 и 6/20), чл. 3 и 4 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним и уметничким школама у подручју 
рада Култура, уметности и јавно информисање („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17, 9/2019) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Службени гласник - Просветни гласник РС” 
бр. 1/2020); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик - образовно-вас-
питни рад се остварује на српском језику. Кандидати подносе: 
одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; биографију са следећим доказима о испуњености 
услова: 1) доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија 
дипломе и додатака дипломи); 2) уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); 3) доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно 
уверење да су у току студија положили испите из педагогије и 
психологије или доказ да су положили стручни испит, односно 
испит за лиценцу (у складу са чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања); 4) доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) доказ о 
знању српског језика - подноси кандидат који средње, високо 
образовање није стекао на српском језику, издат од одгова-
рајуће високошколске установе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
преузима на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
кандидати достављају школи најкасније у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Решење о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија, у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пријаве се подносе на адресу: Музичка школа 
“Коста Манојловић”, Немањина 9, 11080 Земун, са назнаком 
“За конкурс”.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА “ИВО АНДРИЋ”
11090 Београд, Ивана Мичурина 38а

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

2 извршиоца

Наставник разредне наставе

Наставник руског језика

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: кандидати су у обавези: да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 став 1. и 2. и 142 Закона о 
основамам система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др.закон, 10/19.и 6/20) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и 
да испуњава посебне услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, средње образовање 
у складу са Правилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Иво Андрић”.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, односно завршена основна 
школа у складу са Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Иво Андрић”.

ОСТАЛО: Кандидати за сва радна места дужни су да испуња-
вају посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: 1. да имају одговарајуће 
образовање, 2. психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 3. да лице није осуђивано прав-
носнажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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, 4. држављанство 
Републике Србије, 5. да знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни. Доказ о здравственој способ-
ности доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву кандидати подносе: 1. 
оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању, 
2. доказ о знању српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику, 3. уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), 4. извод из матичне књиге 
рођених, 5. уверење надлежне полицијске управе да кандидат 
није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1) тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања (ори-
гинал), 6. попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
старнице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, 7. краћу биографију. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата 
који се упућују на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступка. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично 
или слати на адресу: ОШ „Иво Андрић”, Ивана Мичурина 38а, 
11090 Београд.

ОШ “ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ”
11500 Обреновац, Светог Саве 2

тел. 011/7721-131

Наставник математике
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да поседује одговарајуће високо образовање стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, 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. сеп-
тембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Занимања за обављање послова наставника математике 
утврђена су одредбама Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.11/2012-11/2019); 
2. да поседује психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик 
и језик на којем 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним формуларом достављају 
школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) 
попуњен и одштампани пријавни образац - пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства; 2) доказ 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству - достављено уверење о 
држављанству не сме бити старије од шест месеци у односу на 
дан објављивања конкурса); 3) извод из матичне књиге рође-
них (са холограмом, оригинал или оверена фотокопија); 4) 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом образо-
вању; 5) доказ о неосуђиваности (оригинал или оверена фото-
копија) - не старији од шест месеци у односу на дан објављи-
вања конкурса, који кандидат прибавља од надлежног органа 
Министарства унутрашњих послова; 6) доказ о знању српског 
језика (на којем се остварује образовно-васпитни рад), издат 
од стране надлежне установе, доставља се ако кандидат 
није стекао диплому о одговарајућем образовању на српском 
језику. Доказ о испуњености услова из тачке 2. - лекарско 
уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Канди-
дат треба да уз одштампани пријавни формулар и наведену 
документацију, достави и податак о својој адреси и контакт 
телефону. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Решење о избору кандидата доноси Конкурсна комисија у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Пријаве треба послати на адресу ОШ „Посавски партиза-
ни“, 11500 Обренова, Светог Саве 2 или донети лично. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
контакт телефон: 011/7721-131.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗМАЈ“
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 25

тел. 011/2600-667

Професор хемије
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама.

Чистачица (спремачица)
УСЛОВИ: завршена основна школа.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: високо образовање стечено на економском факуте-
ту.

Професор предметне наставе за 
техничаре заштите од пожара

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника из предмета 
области економија, право и администрација, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-

сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Уз 
пријавни формулар који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технилошког развоја канди-
дати достављају потребну документацију на наведену адресу. 
Уз пријаву је потребно доставити: биографију, извод из мати-
чне књиге рођених, фотокопије диплома, уверење о неосуђи-
ваности издато од стране МУП Србије и уверење о држављан-
ству. Фотокопије докумената морају бити оверене. Оригинали 
уверења не смеју бити старији од 6 месеци. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА”

11561 Дудовица, Воје Даниловића 17
тел. 011/8177-020

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидати су у обавези да испуњавају услове за засн-
вање радног односа предвиђене чл. 139 Закона о оснвама сис-
тема образовања и васпитања: 1. поседовање одговарајућег 
образовања; 2. поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способност за рад са децом и ученицима; 3. поседовање 
држављанства Репулике Србија; 4. знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 5. да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или двање 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, утравђено дискриминаторно понашање. 
Кандидти попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и потребну документацију заједно са одштампаним 
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар, кан-
дидати достављају следећу документацију: 1. оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, не старије од 6 месеци; 
наставник математике - диплома о завршеном високом обра-
зовању на студијама другог степена (300 ЕСПБ бодова) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, а у складу са чланом са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи. 2. доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминатоеног понашања - уверење из казнене 
евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рену фотокопију); 3. уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену фотокопију) и 4. доказ о знању 
српског језика достављају кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику. 5. CV (биографија кан-
дидата). Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговаремене и непотпуне прија-
ве се неће узимати у разматрање. У поступку одлучивања о 
избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор канди-
дата које упућује на психолошку процену спсосбности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве доставити лично или путем препоручене 
поште на адресу школе: ОШ „Михаило Младеновић Сеља“, Др 
Воје Даниловића 17, 11561 Дудовица.

ОШ „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН“
11562 Јунковац, Трг ослобођења 1

тел. 011/8177-020

Спремачица
УСЛОВИ: кандидати су у обавези да испуњавају услове за 
заснивање радног односа предиђене чланом 139 Закона о 
основама система образвоања и васпитања; 1. поседовање 
одговарајућег образовања; 2. поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способност за рад са децом и ученицима; 3. 
поседовање држављанства Репулике Србија; 4. знање српског 
језика и језика на којем се изводи образвоно-васпитни рад; 
5. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или двање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утравђено дис-
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криминаторно понашање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Уз 
пријавни формулар, кандидати достављају следећу докумен-
тацију: 1. оверену фотокопију дипломе (или сведочанства) о 
завршеном основном образвоању, не старије од шест месеци; 
2. доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминатроног 
понашања - уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 3. уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); 4. доказ о знању српског језика достављају кан-
дидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику; 5. CV (биографија кандидата). Рок за пријављивање на 
конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве доставити лично или путем препору-
чене поште на адресу школе: ОШ „Слободан Пенезић Крцун“, 
Трг ослобођења 1, 11562 Јунковац.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
11351 Винча, Јована Јовановића Змаја 1

тел. 011/8065-950

Оглас објављен 19.02.2020 у публикацији “Послови” се у 
целости поништава.

ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
11351 Винча, Јована Јовановића Змаја 

тел. 011/8065-950
osntsekretarijat@gmail.com

Наставник српског језика и књижевности

Наставник математике

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник физике

Наставник енглеског језика

Спремачица
2 извршиоца

Домар
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним Законом и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање, у складу са чланом 139, 140, 142, 143 
и 144 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријавни формулар доставити: оверену копију дипло-
ме о стеченом образовању, оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије; уверење о некажња-
вању надлежне полицијске управе. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставити пре закључења уговора о раду (лекар-
ско уверење). Пријаве на конкурс достављају се у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

МУЗИЧКА ШКОЛА “МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”
11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27а

тел. 011/8121-249

Наставник клавира
3 извршиоца

Корепетитор
2 извршиоца

Наставник виолине

Наставник соло певања

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, неуке и технолошког 
развоја (http:// www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови”. Кандидати за радно место 
наставника треба да испуњавају услове из члна 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и то да: а) да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким 
школама подручју рада Култура, уметност и јавно информи-
сање (“Службени гласник РС - Просветни гласник” број 16/15, 
1 и 2/17, -+/2019; б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у прородици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из гурпе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију као и непостојање дискрими-
наторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом; г) да има држављанство Републике Србије; д) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Доказ о испуњености услова из тачака а), в), г) и 
д) достављајусе уз пријаву, а доказ о испуњености услова из 
тачке б) ове одлуке прибављају се пре закључења уговора о 
раду. Кандидат за радно место референта за правне, кадров-
ске и административне послове треба да испуњава следеће 
услове у погледу стручне спреме: а) гимназија, правно-биро-
техничка школа; б) да има психичку, физичку и здравствену 
соособност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или двање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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, утравђено дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије. Кандидат за радно место 
чистачице треба да поседује основно образовање и испуња-
вање услова као у претходном ставу.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар; 2. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3. 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методоч-
ких дисциплина, односно уверење да су у току студија поло-
жили испите из педагогоје и психологије или доказ да су поло-
жили испит за лиценцу (у складу са чл. 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања); 4. доказ из казнене еви-
денције МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела 
наведена у условима из чл. 139 Закона (оригинал или оверена 
фотокопија); 5. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија); 6. доказ одговарајуће високошколске уста-
нове о познавању језика на коме се изводи образовно-васпит-
ни рад, уколико образовање није стечено на српском језику; 
7. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); 8. доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. Пријаве доста-
вити лично или на адресу: Музичка школа „Марко Тајчевић“, 
Бранка Радичевића 27а, 11550 Лазаревац. Ближа обавештења 
о конкурсу могу се добити код секретара школе од 9.00 до 
14.00 часова, на телефон: 011/8121-249. Неблаговремне и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“
Калуђерица, Драгољуба Стојановића 11д

тел. 011/3415-838

1. Наставник разредне наставе 
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених чл. 24. 
став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 
95/2018- аутентично тумачење), треба да испуњава и посеб-

не услове предвиђене чланом 139. став 1. тачке 1)-5), чланом 
140. став 1. и 2., чланом 142. став 1. и 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 
27/18 – др. закон 10/19 и 6/20) 1) има одговарајуће образо-
вање према одредбама Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи ( 
“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 6) У складу са чланом 142. став 1. 
да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из става 1. члана 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања, а кандидат који нема образовање 
из члана 142. став 1. обавезан је да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу: Услови из тачке 1. доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs/formular за пријем у радни однос у установама образо-
вања и васпитања) доставити: оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, потврду о некажњавању надлежне 
полицијске управе (не старију од 1 месеца), доказ о познавању 
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна 
комисија врши ужи избор кандидата, који се,у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријава упућују на прет-
ходну проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за запошљавање, 
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем 
у радни однос достављају се на адресу: ОШ „Милоје Васић“, 
Калуђерица, Драгољуба Стојановића 11д, са назнаком „За кон-
курс”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

2. Наставник информатике и 
рачунарства

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених чл. 24. 
став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 
95/2018- аутентично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139. став 1. тачке 1)-5), чланом 
140. став 1. и 2., чланом 142. став 1. и 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/17, 
27/18 - др. закон 10/19 и 6/20) 1) има одговарајуће образо-
вање према одредбама Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 6) У складу са чланом 142. став 1. 
да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
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студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из става 1. члана 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања, а кандидат који нема образовање 
из члана 142. став 1. обавезан је да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу: Услови из тачке 1. доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs/formular за пријем у радни однос у установама образо-
вања и васпитања) доставити: оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, потврду о некажњавању надлежне 
полицијске управе (не старију од 1 месеца), доказ о познавању 
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна 
комисија врши ужи избор кандидата, који се,у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријава упућују на прет-
ходну проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за запошљавање, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у рад-
ни однос достављају се на адресу: ОШ “Милоје Васић”, Калуђе-
рица, Драгољуба Стојановића 11д, са назнаком „За конкурс”, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

3. Наставник немачког језика
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених чл. 24. 
став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 
95/2018- аутентично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139. став 1. тачке 1)-5), чланом 
140. став 1. и 2., чланом 142. став 1. и 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 
27/18 – др. закон 10/19 и 6/20) 1) има одговарајуће образо-
вање према одредбама Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019);2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно - васпитни рад. 6) У складу са чланом 142. став 1. 
да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова. Кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из става 1. члана 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања, а кандидат који нема образовање 
из члана 142. став 1. обавезан је да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу: Услови из тачке 1. доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs/formular за пријем у радни однос у установама образо-
вања и васпитања) доставити: оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, потврду о некажњавању надлежне 

полицијске управе (не старију од 1 месеца), доказ о познавању 
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна 
комисија врши ужи избор кандидата, који се,у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријава упућују на прет-
ходну проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за запошљавање, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у рад-
ни однос достављају се на адресу: ОШ “Милоје Васић”, Калуђе-
рица, Драгољуба Стојановића 11д, са назнаком „За конкурс”, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

4. Чистачица
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених чл. 24. 
став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бој 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 
95/2018- аутентично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 
– др. закон 10/19 и 6/20) и то: 1) има одговарајуће образо-
вање за рад на рандом месту чистачице, завршена основна 
школа; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик. Докази о испуњености усло-
ва из тачака 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs/formular за пријем у радни однос у установама образовања 
и васпитања) доставити: оверену фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених, потврду о некажњавању надлежне поли-
цијске управе (не старију од 1 месеца), доказ о занају српског 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности (лекарско уверење) доставља се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се на адресу: ОШ 
“Милоје Васић”, Калуђерица, Драгољуба Стојановића 11д, са 
назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

ОШ ,,ВУК КАРАЏИЋ”
11271 Сурчин

Братства и јединства 1
тел. 011/8440-120

Наставник у продуженом боравку
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, 
прописаних чланом 24 став 1. Закона о раду (,,Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописа-
не чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања (,,Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др.зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће образовање 
прописано чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: *студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; *студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним студија-
ма 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, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 

које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, као и чланом 
2. став 1. Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: професор 
разредне наставе; професор педагогије са претходно завр-
шеном педагошком академијом или учитељском школом; про-
фесор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер; професор раз-
редне наставе и ликовне културе за основну школу; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик. Докази о испуњености услова из 
тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тач-
ке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар са званичне интернет страни-
це, потребно је да кандидат достави следећу документацију: 
кратку биографију (CV); оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења да није осуђиван не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, издатог на прописаном 
обрасцу са холограмом. За лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту из српског јези-
ка са методиком, по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способности за рад са уче-
ницима (уверење о здравственом стању) прилаже изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс 
мора садржати актуелни број телефона и тачну адресу пре-
бивалишта кандидата. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе, која утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријавни формулар са конкурсом траженим докумен-
тима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса лично у секретаријат 
школе или на адресу школе са назнаком: „За конкурс - настав-
ник у продуженом боравку“. Ближа обавештења о конкурсу 
могу се добити од секретара школе на телефон: 011/8440-120. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени само у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018).

ОСНОВНА ШКОЛА „РАДЕ КОНЧАР“
11080 Земун

Златиборска 44

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: дефинисани према чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/117, 27/18, 
10/19): 1. да кандидати имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 Закона и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, 13/18, 11/19); за 
радно место 1и 2: да је одговарајуће високо образовање сте-
чено на: студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), 
(1) студије другог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких наука. Лице 
мора да има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, на основним студијама у трајању од најмање четири 
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године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005.године, изузетно, наставник је и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. За радно место 3 кандидат 
мора имати завршену основну школу. За радно место 4 кан-
дидат мора имати завршен 4. степен стручне спреме - смер 
електротехнички, металски, водоинсталатерски; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 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 језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Конкурсну документацију чини: ове-
рена фотокопија дипломе о стеченом образовању - уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), уверење да против лица није покрену-
та истрага нити је подигнута оптужница код надлежног суда; 
подаци из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова.

Наставник предметне наставе - 
математика

УСЛОВИ: дефинисани чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/117, 27/18,10/19): 
1. да кандидати имају одговарајуће образовање у складу са 
чл.140 Закона и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ 13/18, 11/19). За радна 
места 1 и 2: да је одговарајуће високо образовање стечено 
на: студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије), 
(1) студије другог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне , мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких наука. Лице 
мора да има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, на основним студијама у трајању од најмање четири 
године , по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005.године, изузетно, наставник је и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије) студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. За радно место 3 кандидат 
мора имати завршену основну школу. За радно место 4 кан-
дидат мора имати завршен 4. степен стручне спреме - смер 
електротехнички, металски, водоинсталатерски; 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 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 језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Конкурсну документацију чини: ове-
рена фотокопија дипломе о стеченом образовању уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), уверење да против лица није покрену-
та истрага нити је подигнута оптужница код надлежног суда, 
подаци из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: дефинисани чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/117, 27/18, 
10/19): 1. да кандидати имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 Закона и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник 13/18, 11/19). За 
радна места 1 и 2: да је одговарајуће високо образовање сте-
чено на: студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), 
(1) студије другог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне , мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 

другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких наука. Лице 
мора да има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године , по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; изузетно, наставник је и 
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије ) студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. За радно место 3 канди-
дат мора имати завршену основну школу. За радно место 4 
кандидат мора имати завршен 4. степен стручне спреме - смер 
електротехнички, металски, водоинсталатерски; 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 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 језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Конкурсну документацију чини: ове-
рена фотокопија дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), уверење да против лица није покрену-
та истрага нити је подигнута оптужница код надлежног суда, 
подаци из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова.

Домар 
УСЛОВИ: дефинисани чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/117, 27/18, 
10/19): 1. да кандидати имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чл.140 Закона и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, 13/18, 11/19). За 
радна места 1 и 2: да је одговарајуће високо образовање сте-
чено на: студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), 
(1) студије другог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких наука. Лице 
мора да има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; изузетно, наставник је и 
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. За радно место 3 канди-
дат мора имати завршену основну школу. За радно место 4 
кандидат мора имати завршен 4. степен стручне спреме - смер 
електротехнички, металски, водоинсталатерски; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 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 језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Конкурсну документацију чини: ове-
рена фотокопија дипломе о стеченом образовању - уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), уверење да против лица није покрену-
та истрага нити је подигнута оптужница код надлежног суда; 
подаци из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да попуне пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Потребну документацију зајед-
но са пријавним формуларом достављају установи. Доказ о 
психофизичкој и здравственој способности доставља се пре 
закључења уговора о раду, а проверу психофизичких спо-
собности врши Национална служба за запошљавање. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
са доказима о испуњености услова конкурса достављају се на 
горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Одлу-
ка о избору кандидата донеће се у законском року.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„РАКОВИЦА“

Београд, Славољуба Вуксановића 22

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник (књиговођа 

добављача)
УСЛОВИ: високо образовање на основним студијама у обиму 
од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама 
у трајању до три године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; најмање три 
године радног искуства на пословима књиговође добављача. 

Домар (мајстор одржавања - бравар)
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: средње 
образовање машинске струке, V степен стручне спреме.

Магационер/економ 
2 извршиоца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: средње 
образовање.

Сервирка 
5 извршилаца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: II степен 
стручне спреме: осмогодишња школа и стручна оспособље-
ност у трајању од шест месеци до две године.

Спремачица 
2 извршиоца

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

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и услове прописане 
чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће образовање; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђивано 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 малолоетог лица, 
запуштање и злостаљање малолетног лица или родоскрнуће, 
за кривична дела примење или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела проив полне слободе, против правног 
саобраћаја и против чоовечности и других добара заштичених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик .Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део прија-
ве на конкурс. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају Предшколској установи на наведену адресу. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: 1. Оверену фотоко-
пију дипломе (сведочанства) о одговарајућој стручној спреми 
не старију од шест месеци или оверену фотокопију уверења о 
стеченој стручној спреми (уверење не може бити старије од 
6 месеци); 2. извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверена фотокопија; 3.уверење о држављанству не старије од 
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; 4. уверење 
полицијске управе, не старије од шест месеци, да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостаљање малолетног 
лица или родоскрнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела проив полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштичених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање. Ако се доставља 
фотокопија уверења, мора бити оверена. 5. доказ о радном 
искуству (ако је наведено у условима) - потврда послодавца 
о оствареном радном искуству, оригинал или оверена фото-
копија или уговор о раду, оригинал или оверена копија. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. 

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу научну област 
Рачунарска техника и информатика

Ванредни професор за ужу научну 
област Нуклеарна техника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: утврђени Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018 и 67/2019), 
подзаконским актима, услови предвиђени општим актима 
Универзитета у Београду и општим актима Факултета. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса 
(биографија, списак научних радова и радови у електронској 
форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до 
издавања дипломе са списком положених испита у току сту-
дија и уверење о држављанству), доставити у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар 
краља Александра 73. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Наставник у звању ванредног професора 
за ужу научну област Аналитичка хемија

на одређено време од 5 година

Сарадник у настави у звању асистента 
са докторатом за ужу научну област 

Органска хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат из научне 
области за коју се кандидат бира и други услови на основу 
Законом о високом образовању и Статутом Хемијског факул-
тета и осталих општих аката Хемијског факултета и Универ-
зитета у Београду. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса - биографија, списак радова, диплома о 
одговарајућој школској спреми, потврда надлежног органа да 
кандидат није осуђиван са правним последи цама за кривич-
на дела у смислу Закона о високом образовању и остало, дос-
тављају се на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА „14. ОКТОБАР“
11504 Барич, Обреновачки пут 132
тел. 011/870-1213, 011/8700-512

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 1. да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 и 140 
Закона о основама образовања и васпитања према Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника; 2. да има физичку, психичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања мита 
или давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републилке Србије 5. да зна српски 
језик на коме остварује образовно -васпитни рад; 6. лекар-
ско уверење; 7. уз пријаву на конкурс се достављају докази 
о испуњености услова из тачке 1, 3, 4, 5 и 6, оригинала или 
оверена фотокопија дипломе, или уверење не старије од шест 
месеци; да је диплома или уверење издато на српском језику, 
односно потврда установе која је издала диплому да је кан-
дидат пратио наставу на српском језику; 8. доказ из тачке 2. 
прибавља се пре закључења уговора; 9. кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавнм формуларом потребно је доставити у установу у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир. 10. Конкурса спро-
води конкурсна комисија именована одлуком директора дел. 
број. 158 од 10.02.2020. године. Решење о избору кандидат по 
објављеном конкурсу “Послови” донеће се у складу са чланом 

154 Закона о основама система образовања и васпитања. Сва 
додатна обавештења кандидати могу добити путем телефона: 
011/870-1213, 011/8700-512 сваког дана од 09 до 14 часова.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

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

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној шкили са 

одељењским старешинством - наставник 
гитаре

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139, 
140 и 142 Закона о основама система обрзовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др.закони, 10/19, 27/18- др. 
закони и 6/20). Степен и врста образовања за радно место под 
бр. 1 мора бити у складу са чланом 2. Правилника о степену и 
врсти образовања наставника у ОМШ (“Службени гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/17, 9/19 и 1/20), а за рад-
но место под бр. 2. у складу са чланом 6. тач. 2. Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у ОШ („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). Кандидат 
мора: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. и 142. Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечностии других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Уз попуњени пријавни 
формулар, поред радне биографије, кандидати, у оригиналу 
или овереној фотокопији прилажу: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању, са исправом коју издаје високошкол-
ска установа, а којом кандидат доказује да је стекао образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
сагласно члану 142. Закона о основном образовањи и вас-
питању; доказ о неосуђиваности за кривична дела и о непо-
стојању дискриминаторног понашања сагласно члану 139 ст. 
1 тач. 3 ЗОСОВ-а (извод из казнене евиденције МУП-а РС, не 
старије од 6 месеци),уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ о знању 
српског језика за кандидате који на српском језику нису стекли 
одговарајуће образовање - доказ да лица, која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани мастер, поседују 
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета (само за 
радно место под бр. 2). Пре закључења уговора о раду, канди-
дати подносе и доказ о испуњености услова из члана 139. ст.1.
тач.2. Закона о основама система образовања и васпитања ( 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављувања конкурса. Непотпуне и неправовремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе у Секретарија-
ту ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд, Ватросава Јагића 5, 
или се шаљу поштом - обавезно са повратницом, уз назнаку 
“За конкурс”. 

ОШ „АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ“
11194 Рушањ, Школска 7

тел. 011/800-406

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника 
разредне наставе може бити примљен кандидат који испуња-
ва следеће услове: има одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140, 142, 143, и 144. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи: има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-

тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; има држављанство Републи-
ке Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: 1) попуњени пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, са одштампа-
ним пријавним формуларом. 2) доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених); 3) оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; 4) оверен препис или ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга 
лица која могу засновати радни однос без положеног одгова-
рајућег испита); 5) доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад /осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику; 6) уверење о неосуђи-
ваности; 7) фотокопију личне карте. Уверење о здравственом 
стању прибавља се пре закључења уговора о раду. Комисија 
утврђује испуњеност услова за пријем у радни однос из чла-
на 139.Закона о основама система образовања и васпитања, 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 

ОСТАЛО: Кандидат који су изабрани у ужи избор у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом у ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Пријаве треба послати на адресу: Школска 7, 
Београд – Рушањ, osacamilosavljevic@mts.rs, са назнаком „За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона: 011/8000-406. 

ИЗМЕНА КОНКУРСА
МУЗИЧКА ШКОЛА 

“ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”
11000 Београд, Радослава Грујића 2

Конкурс објављен 19.02.2020. године у публикацији “Послови” 
мења се за радно место: корепетитор, тако што уместо “1” тре-
ба да стоји “3 извршиоца”. У осталом делу текст огласа остаје 
непромењен.

ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 41

тел. 011/260-12-92

Наставник рачунарства и информатике

Наставник математике

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чл. 139. Закона о основама система образовања и васпитања, 
да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у гимназији; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријаву на конкурс кандидати поред биографије 
треба да приложе (у оригиналу или оверене копије) дипломе 
о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности подноси се пре 
закључења угодора о раду. Пријаве слати на наведену адресу 
са назнаком “За конкурс”.

Наука и образовање
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ОШ „ЉУБА НЕНАДОВИЋ”
11030 Београд, Аце Јоксимовића 25

e-mail: osljuba@gmail.com
тел. 011/2394-076

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања у скла-
ду са чланом 140. став 1 и 2 и 142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 10/2019) и Правилником 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); 2) знање српског 
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
3) поседовање држављанства РС; 4) неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5)поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства и дос-
тављају: 1) уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци), 2) извод из матичне књиге рођених на прописаном 
обрасцу са холограмом(не старије од 6 месци), 3) уверење о 
надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван (не 
старије од 6 месеци), 4) оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању (не старије од 6 месеци), 
5) доказ о знању језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику), 6) краћу биографију. Лекарско уверење 
се доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену 
способности коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу са назна-
ком „За конкурс” или доставити лично.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ”

11090 Београд, Омладинско шеталиште 10

Наставник физичке културе
на одређено време ради замене запослене 
преко 60 дана (за време трајања мандата 

директора ОШ „Владимир Роловић“) 

УСЛОВИ: кандидати су у обавези: да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и 
да испуњава посебне услове прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву сви 
кандидати подносе: 1. оригинал или оверену копију дипломе 
о стеченом образовању, 2. доказ о знању српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику, 3. уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
4. извод из матичне књиге рођених, 5. уверење да кандидат 
није осуђиван, у складу са одредбом члана 139. став 1) тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања (ори-
гинал), 6. попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
старнице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, 7. краћу биографију. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима подно-
си се пре закључења уговора о раду. Одабраним кандидатима 
из тачке 1 се врши психолошка процена способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Пријаве на конкурс са потребним докумен-
тима, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају се у року од 8 дана од дана објављивања на адресу 
школе. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Комисија доноси Решење о избору кандидата у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
„НАДА ДИМИЋ“

11080 Земун, 22. октобра 19

Секретар школе
са високом стручном спремом 

УСЛОВИ: У складу са чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020), потребно је да кандидат испуњава 
следеће услове: да има одговарајуће образовање из области 
правних наука на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или завршене основне студије у трајању од најмање 
4 године по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10 септембра 2005 године; да има психичку физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

Домар школе
са средњом стручном спремом

УСЛОВИ: У складу са чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018,10/2019 и 6/2020) потребно је да кандидат испуњава 
следеће услове: да има одговарајуће средње стручно образо-
вање IV степен, из области електро, столарске или водоин-
сталатерске струке; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти приликом пријаве на конкурс прилажу: пријавни формулар, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању уверење 
или потврду о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела коју издаје полицијска управа (оригинал, не старије од 
шест месеци), извод из матичне матичне књиге рођених (ори-
гинал); уверење о држављанству (оригинал, не старије од 
шест месеци), очитану или фотокопију личне карте 

ОСТАЛО: Кандидати обавезно попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Попуњен и одштам-
пан формулар и потребну документацију достављују лично 
или на адресу школе: 22. октобра 19, Земун, у року од осам 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Телефон за информације: 011/2193-982.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”

11000 Београд, Прерадовићева 2
тел. 011/7293-765

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 139. 
и 140. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 
13/18 и 11/2019): на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као 
доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 

насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих докумената о позна-
вању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 139. 
и 140. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 
13/18 и 11/2019): на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као 
доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих докумената о позна-
вању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 139. 
и 140. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 
13/18 и 11/2019): на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као 
доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих докумената о позна-
вању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства, био-
графију (ЦВ), доказ о одговарајућем образовању: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије) (оверене копије диплома и првог и другог степена, 
не старије од 6 месеци); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године (оверену копију 
дипломе, да није старија од 6 месеци); доказ односно уверење 
о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а РС (оригинал 
или оверена фотокопија, да није старије од 6 месеци), уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена копија, да није 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија, да није старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика, достављају само кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском језику. Доказ 
о здравственој способности доставља кандидат који буде 
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изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима. Психолош-
ку процену способности врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова се достављају секретаријату ОШ 
„Ослободиоци Београда”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, лично или поштом на адресу Прерадовићева 
2. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве на конкурс доставити лично или слати на адресу: ОШ 
„Ослободиоци Београда”, Прерадовићева 2, Београд - Палилу-
ла. Контакт телефон: 011/7293-765.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЗАГА МАЛИВУК”
11210 Палилула, Грге Андријановића 18

тел. 011/2712-371

Наставник физике
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и вапитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да испуњава услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

Наставник енглеског језика
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и вапитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да испуњава услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и вапитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да испуњава услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

Библиотекар
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и вапитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да испуњава услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

Наставник математике
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и вапитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да испуњава услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
одштампан и читко попуњен  пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете науке и тех-
нолошког развоја; оригинал или оверену копију дипломе о 
завршеном одговарајућем образовању; уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 ст.1. тач. 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (издато 
у МУП-у); уверење о држављанству Републике Србије; извод 
из матичне књиге рођених; доказ о познавњу српског јези-
ка (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику); очитану личну карту; кратку биографију. 

Доказ о испуњавању услова здравствене и психофизичке спо-
собности - лекарско уверење доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се могу слати 
поштом на адресу школе са назнаком „за конкурс” или лично 
предати. Све додатне информације могу се добити на тел. 
011/2712-371. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
11050 Београд - Звездара, Милана Ракића 41

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: диплома о завршеним мастер студијама; уверење о 
држављанству.

Психолог
УСЛОВИ: диплома о завршеним мастер студијама; уверење о 
држављанству.

Чистачица
УСЛОВИ: диплома о завршеном основном образовању; уве-
рење о држављанству.

ОСТАЛО: Тражена документа уз пријавни формулар дос-
тављати лично или на адресу. ОШ „Вељко Дугошевић“; Мила-
на Ракића 41, 11050 Београд.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

11050 Београд, Ватрослава Јагића 5
тел. 011/2452-561

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 

одељењским старешинством - наставник 
гитаре

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у складу са чланом 
2. Правилника о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, број 18/2013, 2/17, 9/19 и 1/20).

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: кандидати морају да имају: одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140. и 142. Закона о основама стите-
ма образовања и вапитања; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја. Уз попуњени пријавни фор-
мулар, поред радне биографије, кандидати, у оригиналу или 
овереној фотокопији, прилажу: диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању, са исправом коју издаје високошколска 
установа, а којом кандидат доказује да је стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сагласно 
члану 142. Закона о основном образовању и васпитању; доказ 
о неосуђиваности за кривична дела и о непостојању дискрими-
наторног понашања сагласно члану 139. ст. 1. тач. 3 ЗОСОВ-а 
(извод из казнене евиденције МУП-а Републике Србије, не ста-
рије од 6 месеци) - уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
доказ о знању српског језика за кандидате који на српском 
језику нису стекли одговарајуће образовање - доказ да лица, 
која су стекла академско звање мастер, односно дипломира-
ни мастер, поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких 
предмета (само за радно место психолог). Пре закључења 
уговора о раду, кандидати подносе и доказ о испуњености 
услова из члана 139.ст.1.тач.2. Закона о основама система 
образовања и васпитања (да имају психичку, физичку андида-
ти подносе попуњен пријавни формулар преузет са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја). Уз попуњени пријавни формулар, поред радне 
биографије, кандидати, у оригиналу или овереној фотокопији, 
прилажу: диплому о стеченом образовању, доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима. Рок за подно-
шење пријава је осам дана од дана објављивања конкурса. 

Непотпуне и неправовремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се подносе у Секретаријату ОМШ „Владимир Ђорђе-
вић” Београд, Ватрослава Јагића 5, или се шаљу поштом, оба-
везно са повратницом, уз назнаку „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВАСА ПЕЛАГИЋ” 

11210 Београд-Котеж, Милана Зечара 2
тел. 011/2712-982 

Наставник разредне наставе
5 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и вапитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 
6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да испуњава услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и вапитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 
6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да испуњава услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и вапитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 
6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да испуњава услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
одштампан и читко попуњен пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства просвете 
науке и технолошког развоја, оригинал или оверену копију 
дипломе о завршеном одговарајућем образовању, уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 
ст.1. тач. 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (издато у МУП-у), уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ о познавњу 
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику), кратку биографију. Доказ који 
се односи на психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом, подноси се приликом пријема у радни однос. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично у Секрета-
ријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

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

тел. 064/805-35-08

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре закључења угово-
ра о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 

Наука и образовање
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језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих докумената о позна-
вању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад). 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено 
у чл. 139 став 1. тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. 
закони и 10/2019) не старије од 6 месеци; доказ о познавању 
српског језика и језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад подноси кандидат који није стекао диплому на срп-
ском језику. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор 
школе. У поступку одлучивања о избору Конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку процену врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаву са пријавним формуларом и доказима 
о испуњености услова доставити на адресу школе или лично 
у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос –навести радно место”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Телефон за контакт: 
064/805-35-08.

ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Здравка Челара 14

тел. 011/2762-876

Услед техничке грешке, два пута је одштампан назив радног 
места наставник саобраћајне групе предмета. Исправно треба 
да стоји:

Наставник саобраћајне групе предмета
1 извршилац

Наставник машинске групе предмета
1 извршилац

У осталом делом конкурс је непромењен. Овим путем се 
извињавамо оглашивачу и кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
11232 Рипањ, Ерчанска 3

тел. 011/8650-003

Наставник предметне наставе - 
техничког и информатичког образовања

Дефектолог
УСЛОВИ: у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гл. РС бр. 88/2017,27/2018 
и 10/2019) потребно је: 1) да лице има одговарајуће образо-
вање на студијама другог степена-мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије 
или завршене основне студије у трајању од најмање 4 годи-
не по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће,за кривично дело примање мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом,без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом,утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик ( језик на коме се остварује образовно- васпитни рад). 
Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење или потврду 
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела коју издаје 
полицијска управа (оригинал); уверење о држављанству ( не 
старије од 6 месецил); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал) ; очитану или фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: кандидати обавезно попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампан и руч-
но потписан формулар, потребну документацију достављају 
лично или на горе наведену адресу школе у року од осам 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду.Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Небла-
говремене, непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаву доставити на адресу: Основна школа “Вук Караџић” 
Рипањ, Ерчанска 3. Контакт особа: Горана Милићевић, секре-
тар школе, тел. 011/8650-003.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”

11000 Београд, Булевар ослобођења 317
тел. 011/3098-280, 2469-629

Наставник разредне наставе

Стручни сарадник - библиотекар
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 
139. и чланом 140. став 1.и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гл. РС бр. 88/2017,27/18-др.закон, 
10/19,6/20 даље Закон), као и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19); да 
кандидат има одговарајуће високо образовање 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије,специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких наука, 
2) високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.септембра 2005.године; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,за кривич-
но дело примање мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом,без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом,утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно вас-
питни рад.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: дипломирани економиста; висока стручна спрема на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
односно специјалистичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; познавање рада на рачунару.

Чистачица
УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар са кратком биогра-
фијом приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о држављанству Репу-
бликеСрбије(оригинал или оверена фотокопија не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених(оригинал или ове-
рена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак: а) доношењем наредбе о спровођењу истраге; б) 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или 
в) доношењем решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога - за кривична дела из члана 139. 
став 1. тачка3. Закона о основама система образовања и вас-
питања ( не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања и за кога није 
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља само канди-
дат уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику); лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима при-
бавља кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати 

попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве на конкурс неће се разматрати као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријаве на конкурс са назнаком “За конкурс” доставити лич-
но или поштом на адресу: ОШ „Филип Филиповић”, Булевар 
ослобођења 317. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“
11000 Београд, Мештровићева 19

тел. 011/2463-227

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме високо образовање и то: 1. 
на студијама другог степена-мастер академске или 2. на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005.године, све у складу са чл. 140. и 142. Закона о основама 
система образовања и Правилником о  степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз 
пријаву са биографијом треба поднети :1) оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 2) извод 
из матичне књиге рођених, 3) уверење о држављанству( не 
старије од шест месеци), 4) уверење суда да против кандидата 
није покренута истрага ,5) доказ о неосуђиваности кандидата 
за кривична дела утврђена у чл. 139. став 1. тачка 3. Зако-
на о основама система образовања и васпитања тј. извод из 
казнене евиденције, који прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе, 6) пријав-
ни формулар који се преузима на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете науке и технолошког развоја. Сва 
документа се прилажу како је назначено у оригиналу или као 
оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у обзир. У поступку одлучивања о избору канди-
дата, конкурсна комисија врши избор кандидата које упућује 
на психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Посло-
ви”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и преко телефона 011/2463-227. Пријаве на оглас 
и потребну документацију заједно са пријавним формуларом, 
слати на адресу школе ОШ “Змај Јова Јовановић”, Београд, 
Мештровићева 19, или донети лично у секретаријат школе, 
радним даном од 09.00 до 12.00 часова.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

“ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”
11000 Београд, Кумодрашка 72

тел. 011/2471-702

Конкурс објављен у публикацији “Послови” 04.12.2019. године 
поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ДАНИЧИЋ”
11000 Београд, Мештровићева 19а

тел. 011/3970-140

Наставник разредне наставе
5 извршилаца

Референт за финансијско-
рачуноводствене, правне, кадровске и 

административне послове

Домар

Сервирка
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС, 24/
05,.61/05,54/09,32/13,75/14,13/17,113/17 и 95/18), потребно је 
да испуњава и посебне услове прописане одредбама чл. 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. 
РС бр. 88/17 и 27/18,10/19,6/20) , Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл гл. -Просветни гл.“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,11/19) и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ 
”Ђура Даничић” Београд, дел бр. 116/2 од 20.03.2018. године, 
и то да: 1) има одговарајуће образовање ( за наставника раз-
редне наставе прописано чл. 140. ст. 1. и 2. Закона о осно-

Наука и образовање
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вама система образовања и васпитања и стручних сарадни-
ка у основној школи, као и чл.2. ст.1 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (Сл. гл. -Просветни гл. бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18,11/19); за референта за финансијско 
рачуноводствене/правне кадровске и административне посло-
ве-средње образовање; за домара: средње образовање; за 
сервирку: средње образовање), 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће,за кривично дело примање мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом,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. 
Доказ о испуњености услова из тачке 1, 3, 4 и 5 подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из тачке 2. пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом достављају установи. Потребна 
документацији коју треба доставити: -пријавни формулар, 
радна биографија, оверена фотокопија дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о држављанству - ори-
гинал или оверена фотокопија не стерија од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених - оригинали или оверена фотоко-
пија, издатог на прописаном обрасцу са холограмом, уверење 
МУП-а о неосуђиваности, као доказ да кандидат који се јавља 
на конкурс није лице осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело из тачке; 3. оригинал или оверена фотокопија 
не старије од 6 месеци. Лица која нису стекла образовање на 
српском језику  -доказ о положеном испиту из српског јези-
ка, са методиком, по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способност за рад са децом и 
ученицима - лекарско уверење, прилаже изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе и која утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријавни формулар са конкур-
сом траженим документима и доказима о испуњењу услова 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
лично у секретаријат школе или поштом на адресу : ОШ „Ђура 
Даничић“, Београд, Мештровићева 19а, 11000 Београд. Ближа 
обавештења се могу добити у секретаријату школе на теле-
фон: 3970-140.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ “ВОЖД”

11000 Београд, Булевар ослобођења 219
тел. 011/3097-013

Наставник математике

Наставник енглеског језика

Наставник немачког језика

Наставник практичне наставе

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) потребно 
је да испуњава и посебне услове прописане одредбама чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник. РС бр. 88/17 и 27/18,10/19,6/20) , Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника и помоћних наставника у Школи за основно и средње 
образовање “Вожд” у Београду („Сл гл. -Просветни гл.“, 
бр.11/97, 3/2005, 4/2009, 2/2017) и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова и радних задатака у ШОСО 
“Вожд” Београд,дел бр. 68 од 05.04..2018. године, и то да: 1) 
има одговарајуће образовање (за наставника разредне наста-
ве прописано чл. 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, као и чл.2. ст.1 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (Сл гл. -Просветни гл. бр. 11/12, 15/13, 2/16, 

10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,11/19); за спремачицу средње 
образовање ), 2. има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће,за кривично дело примање мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом,без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,ут-
врђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно васпитни рад. Доказ о испуњености услова из 
тачке 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2. 
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним формула-
ром достављају установи. Потребна документацији коју треба 
доставити: пријавни формулар, радна биографија, оверена 
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству - оригинали или оверена фотоко-
пија не стерија од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверена фотокопија, издатог на прописаном 
обрасцу са холограмом, уверење МУП-а о неосуђиваности, као 
доказ да кандидат који се јавља на конкурс није лице осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело из тачке 3. - 
оригинали или оверена фотокопија не стерије од 6 месеци. 
Лица која нису стекла образовање на српском језику - доказ 
о положеном испиту из српског језика, са методиком, по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Доказ о здрав-
ственој способност за рад са децом и ученицима - лекарско 
уверење, прилаже изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе и која утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве 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 процене способности за рад са 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и 
доказима о испуњењу услова, доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, лично у секретаријат школе или 
поштом на адресу: Школа за основно и средње образовање 
“Вожд”, Булевар ослобођења 219а, 11000 Београд. Ближа оба-
вештења се могу добити у секретаријату школе, на телефон: 
011/3097-013.

ОШ ,,СТЕВАН СРЕМАЦ”
11272 Добановци, Маршала Тита 6

тел. 011/8465-645

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа, 
прописаних чланом 24. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење ), потребно је 
да кандидат испуњава и посебне услове прописане чланом 
139. и 140. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 27/2018 - др.закони, 
10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће образовање 
прописано чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. 
године. Лице које је стекло образовање на студијама другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 
као и чланом 2. став 1. 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, 13/2018 и 11/2019) и то: наставу и 
друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави 
може да изводи: професор разредне наставе, професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком академијом или 

учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учи-
тељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу. 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за који није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик. Дока-
зи о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар са званичне интернет страни-
це, потребно је да кандидат достави следећу документацију: 
кратку биографију (ЦВ); оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења да није осуђиван не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, издатог на прописаном 
обрасцу са холограмом. За лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту из српског јези-
ка са методиком, по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способности за рад са уче-
ницима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријава на конкурс мора садр-
жати актуелни број телефона и тачну адресу пребивалишта 
кандидата. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе и која утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријавни формулар са конкурсом траженим докумен-
тима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса лично у секретаријат 
школе или на горе наведену адресу, са назнаком: За конкурс 
- Наставник разредне наставе. Ближа обавештења о конкурсу 
могу се добити од секретара школе на телефон: 011/8465-645. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени само у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018).

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА 
“МИХАЈЛО ПУПИН”

11070 Нови Београд, Антифашистичке борбе 1а
тел. 011/214-47-40

Наставник предметне наставе - енглески 
језик

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чл. 139. Закона о основама система образовања и васпитања, 
да имају одговарајуће образовање за наставника у складу са 
чл. 140 и 142. Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији, 
за наставника који изводе образовно-васпитнирад и да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студирања 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи у складу са Европским системом прено-
са бодова или доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије или доказ да је кандидат положио стручни испит 
за лиценцу, а за домара - мајстора одржавања да има одго-
варајуће средње образовање електротехничке, машинске, 
водоинсталатерске, дрвне или грађевинске струке, да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
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групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, да имају држављанство Републике Србије, 
да знају српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Услови о одговарајућем образовању доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова који су предвиђени чл. 139. ст. 
1. Закона о основама система образовања и васпитања под-
носе се уз пријаву на конкурс, а доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријаву кандидат подноси оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем образовању, оригинал или оверену 
фотокопију уверења да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање - издато од МУП-а (не старије 
од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс), ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс), 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве 
на конкурс), кратак ЦВ, лекарско уверење подноси изабрани 
кандидат пре потписивања уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору наставника конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријаве са потребном документацијом подносе се лично или 
поштом на наведену адресу са назнаком “Конкурс за пријем у 
радни однос за (навести радно место)”.

ГИМНАЗИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6

тел. 011/8129-480

Наставник рачунарства и информатике

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 139, 
140 и 144. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закона, 27/2018- др. 
закона, 10/2019 и 6/2020), односно да имају стечено одгова-
рајуће високо образовање, према Закону о основама систе-
ма образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске струдије) 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 степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно сручне 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 и Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији. Поред наведе-
них услова образовања кандидати морају поседовати психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
прородици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
гурпе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем се оставарује образовно-васпитни 
рад. Приликом пријављивања на конкурс кандидати треба да 
поднесу следећа документа: пријавни формулар за пријаву на 
конкурс скинути са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; краћу биографију, оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, уверење о 
неосуђиваности, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија). Лекарско уверење се подноси пре закључивања 
уговора о раду. Пријава на конкурс, са доказима о испуње-
ности услова за рад, подноси се школи, у року од 8 дана од 

дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе у затвореној 
коверти, непосредно или путем поште на адресу школе, са 
назнаком “За конкурсну комисију”. Конкурсну документацију 
не враћамо. Неблаговремне и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА “ПАВЛЕ САВИЋ”
11050 Београд - Звездара, Косте Нађа 25

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

Наставник српског језика и књижевности
2 извршиоца

Наставник физичког васпитања и 
здравственог васпитања

2 извршиоца

Наставник немачког језика

Наставник енглеског језика

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

Спремачица
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају све законом утврђе-
не услове за заснивање радног односа сагласно члану 139 
Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да 
имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања и пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просвет-
ни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019. од 15.8.2019.), 2 да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3. да нису осуђивани за правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 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 зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије, 5. да знају српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. За радно место спремачи-
це кандидат треба да има завршено основно образовање и да 
испуњава услове под тачкама 2, 3, и 4. Кандидат који испуња-
ва услове дужан је да се подвргне провери психофизичких 
пособности за рад са децом и ученицима на позив школе, а 
коју врши надлежна служба запошљавања. Пријаве на оглас 
достављати поштом или лично у затвореним ковертама у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком „За кон-
курс” са називом радног места за које се конкурише. Уз пријаву 
доставити: попуњен пријавни формулар који се може наћи на 
званичној страници Министарства просвете науке и технолош-
ког развоја, биографију, диплому као доказ о стручној спреми, 
доказ о држављанству, уверење надлежног органа да канди-
дат није осуђиван за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, доказ да зна срп-
ски језик уколико диплома није стечена на том језику. Лекар-
ско уверење којим се доказује психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом доставља се пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом. Сва документа могу 
бити достављена и у неовереним копијама, али не смеју бити 
старија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ”
11000 Београд, Јове Илића 2

тел. 011/2467-290

Наставник разредне наставе

Педагог
УСЛОВИ: Поред услова из чл. 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање прописано чл. 140. став 1.и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и услове из Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гл. РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и то: да има одговарајуће високо 
образовање: 1) стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-

нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред услова из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, кандидат треба да има основно 
образовање/основну школу, прописано Правилником о орга-
низацији и систематизацији радних места у школи.

Домар
УСЛОВИ: Поред услова из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат треба да има средње 
образовање/средњу школу (мајсторско образовање, специја-
листичко образовање за обављање столарских, браварских, 
водоинсталатерских, молерско фарбарских, електричарских 
послова), прописано Правилником о организацији и система-
тизацији радних места у школи.

ОСТАЛО: Сваки кандидат треба да испуњава услове из чл. 
139. закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20) и то да: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће,за кривично дело примање мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом,без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 
попуњен и одштампан пријавни формулар са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; оверен препис/ 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за наведена кривична дела из чл. 139. ст.1 тачка 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања ( ориги-
нал или оверена фотокопија не старији од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија не старији од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом; уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, донета наред-
ба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (оригинал или оверена фото-
копија не старији од 6 месеци). Доказ о знању српског језика, 
на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику. Радну и личну биографију. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење), доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампани формулар заједно са доку-
ментацијом доставља поштом на адресу: ОШ „Карађорђе“, 
Јове Илића 2, 11040 Београд, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се доби-
ти позивом на телефон: 011/2467-290.

ОСНОВНА ШКОЛА “СТЕВАН СРЕМАЦ”
11211 Борча, Трг ослобођења 3

тел. 011/3326-580

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидати морају да имају одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 139. и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020); кандидати морају да имају одго-
варајуће високо образовање и то: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
стуковне студије, специјалистичке академске студије), или на 
основним студијама у трајању од 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-

Наука и образовање 
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не; да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ се доставља при закључењу 
уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, 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 и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (односи се на кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику).

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати морају да имају одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 139. и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020); кандидати морају да имају одго-
варајуће високо образовање и то: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
стуковне студије, специјалистичке академске студије), или на 
основним студијама у трајању од 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ се доставља при закључењу 
уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, 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 и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (односи се на кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику).

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: кандидати морају да имају одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 139. и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020); кандидати морају да имају одго-
варајуће високо образовање и то: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
стуковне студије, специјалистичке академске студије), или на 
основним студијама у трајању од 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ се доставља при закључењу 
уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, 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 и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (односи се на кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику).

Наставник музичке културе
УСЛОВИ: кандидати морају да имају одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 139. и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020); кандидати морају да имају одго-
варајуће високо образовање и то: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
стуковне студије, специјалистичке академске студије), или на 
основним студијама у трајању од 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ се доставља при закључењу 
уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, 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 и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (односи се на кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику).

Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање/основна школа и остали услови 
предвиђени Законом о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), 
члан 139; да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ се доставља при 
закључењу уговора о раду); да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који образо-
вање нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: пријавни форму-
лар доступан на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење о неосуђиваности 
(оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); кандидат који није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ о знању српс-
ког језика на коме се изводи образовно-васпитни рад. Пријаве 
слати на адресу школе „Стеван Сремац”, Трг ослбођења 3, Бео-
град, Борча или предати непосредно у сектретаријату школе, у 
коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на телефон: 011/3326-580.

ГЕОЛОШКА И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА 
ШКОЛА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“

11000 Београд, Есад Пашина 26
тел. 011/3098-092

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник геолошке групе предмета
2 извршиоца

Наставник метеоролошке групе 
предмета

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: прописани чл. 139, 154 за наставника и чл. 140 
став 1 и 2, чл. 142 Закона о осовама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 10/19, 6/20) за наставни-
ка математике и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник” бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18, 7/19), за настав-
ника геолошке групе предмета и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада геологија, 
рударство и металургија („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 
8/15) за наставника метеоролошке групе предмета и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада хидрометеорологија („Сл. гл. РС - Просветни глас-
ник” бр. 16/15), за чистачицу и Правилником о организацији 
и систематизацији послова Геолошке и хидрометеоролошке 
школе „Милутин Миланковић” (бр. 35/24 од 19.3.2018. године, 
35/31 од 28.6.2018. године, 35/7 од 13.9.2018.године). Потпуна 
пријава на конкурс садржи: 1) попуњен и одштампан пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, 2) кратка биографија са 
контакт подацима кандидата, 3) оверене фотокопије докуме-
ната о одговарајућем образовању: за наставника (1) оверена 
фотокопија дипломе о одговарајућем високом образовању и 
(2) оверена фотокопија доказа о 1. образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких педагошких и методичких дисциплина,и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова или 2. положеним испитима из педагогије и психоло-
гије у току студија или 3. положеном стручном испиту, односно 

испиту за лиценцу, а ако кандидат нема образовање под (2) 
обавезан је да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 
за чистачицу оверена фотокопија сведочанства о основном 
образовању (основној школи), 4) оверена фотокопија потврде 
надлежне полицијске управе да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће; за кривично дело примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање, 5) оверена фотокопија 
уверења о држављанству Републике Србије, 6) ако одгова-
рајуће образовање нијер стечено на српском језику, оверене 
фотокопија доказа да зна српски језик, фотокопије докумената 
оверава јавни бележник-нотар. Оверене фотокопије докуме-
ната не смеју бити старије од 6 месеци. Рок за достављање 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови” на наведену адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВОЈВОДА СТЕПА”
11000 Београд, Војводе Степе 520

тел. 011/3945-259

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ:1. I степен стручне спреме, 2. држављанство Репу-
блике Србије; 3. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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; 5. да зна српски 
језик.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од објављивања конкурса. 
Потребно приложити уз одштампани пријавнии формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја: 1. оверена фотокопија дипломе, 
2.уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 
6 месеци, 3. извод из матичне књиге рођених, 4. уверење из 
МУП-а о некажњавању - не старије од 6 месеци, 5. потврду 
о језику - српски језик. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

БОР

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“КОНСТАНТИН БАБИЋ”

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-068

e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Наставник клавира
УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: 1) поседовање одговарајућег обра-
зовања, и то: дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани 
музичар - усмерење пијаниста, академски музичар пијаниста, 
мастер музички уметник, професионални статус - клавирис-
та; има психичку, физичку и здравствену способности за рад 
са децом и ученицима; 3) поседује држављанство Републике 
Србије; 4) зна српски језик на којем се изводи образовно-вас-
питни рад; 5) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминитарно понашање. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати уз 
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице 

Наука и образовање
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Министарства просвете, науке и технолошког развоја, подносе 
и следећу документацију: доказ о држављанству РС (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); доказ о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног понашања ( потврда 
из надлежне полицијске управе). Пријаве треба послати на 
адресу: Основна музичка школа “Констатнин Бабић” Кладово, 
22. септембар 13, 19320 Кладово. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, преко мејл-адресе: 
muzicka.kladovo@gmail.com и путем телефона: 061/1534-077 и 
064/6159-628.

Наставник солфеђа и теорије музике
УСЛОВИ: у радни однос на радном месту наставника солфеђа 
и теорије музике може бити примљен кандидат који испуња-
ва следеће услове: 1) поседовање одговарајућег образовања, 
и то: дипломирани музички педагог, професор солфеђа и 
музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломи-
рани музичар, усмерење музички педагог, професор солфеђа, 
професор солфеђа и музичке културе, мастер теоретичар 
уметности, професионални статус музички педагог; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способности за рад са децом 
и ученицима; 3) поседује држављанство Републике Србије; 4) 
зна српски језик на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
5) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Кандидати уз пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, подносе и следећу докумен-
тацију: доказ о држављанству РС (уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања (потврда из надлежне полицијске 
управе). Пријаве треба послати на адресу: Основна музичка 
школа “Констатнин Бабић” Кладово, 22. септембар 13, 19320 
Кладово. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, преко мејл-адресе: muzicka.kladovo@gmail.
com и преко телефона 061/1534-077 и 064/6159-628.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ” 
19320 Кладово, 22. септембар 13

тел. 060/030-246

Чистачица
УСЛОВИ: услови које кандидат мора да испуњава: 1. да има 
одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси 
се на адресу школе: Основна школа “Вук Караџић” Кладово, 
22. септембар 13, са назнаком “За оглас”, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа. Уз пријаву кандидат подноси (ори-
гинал или оверену фотокопију): сведочанство о завршеној 
основној школи; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; доказ о познавању српског језика (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку); уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности 
за кривична дела под тачком 3. услова конкурса. Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат доставља приликом закљу-
чења уговора о раду. Конкурс спроводи Комисија у поступку 
прописаним чланом 154. Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се доби-
ти на телефон: 060/030-246.

Наставник српског језика

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање, односно струч-
ну спрему према чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закон) и према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник - Просветни гласник РС“ бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријавни 
формулар (налази се на интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја) на конкурс поднесу 
следећа документа: диплому (оригинал или оверену фотоко-
пију), извод из МК рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију), доказ о познавању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику), 
уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности за 
кривична дела под тачком 3. услова конкурса. Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат доставља приликом закљу-
чења уговора о раду. Конкурс спроводи Комисија у поступку 
прописаним чланом 154. Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса могу се поднети лично или поштом на адресу: Основ-
на школа “Вук Караџић”, 22. септембар 13, 19320 Кладово, са 
назнаком „За конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се доби-
ти на телефон: 060/030-246.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 31

Чистачица - курир
УСЛОВИ: уз пријаву на конкурс потребно приложити: све-
дочанство о завршеном основном образовању и васпитању, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у члану 139 тачка 3) ЗОСОВ. Лекар-
ско уверење о здравственој способности за рад, прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Оригинална документа не 
смеју бити старија од 6 месеци, а копије докумената морају 
бити оверене. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве на кон-
курс са комплетном документацијом слати на адресу ОШ 
“Бранко Радичевић“, Моше Пијаде 31, 19210 Бор. Пријаве са 
некомплетном документацијом неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 6

тел. 030/424-588
e-mail: osvukkaradzicbor@gmail.com

Секретар школе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чланом 132. чланом 139. и чланом 140. став 1. Закона о осно-
вама система и образовања и васпитања (“Службени гласник 
Републике Србије” број 88/2017,27/2018 и 10/2019), односно: 
1) поседује одговарајуће високо образовање из обласи прав-
них наука у складу са чланом 140.3акона о основама система 
образовања и васпитања (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије или 
основне студије у трајању од најмање 4 године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10.септембра 
2005. године); 2) испуњава услове за пријем у радни однос у 
установи ( члан 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања): има одговарајуће образовање, поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије, 
знање српског језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-

наторно понашање; 3) Секретар мора да има образовање из 
области правних наука у складу са чланом 140. став 1. овог 
закона и дозволу за рад секретара (у даљем тексту: лиценца 
за секретара). Секретар је дужан да у року од две године од 
дана заснивања радног односа положи испит за лиценцу за 
секретара. Секретар који има положен стручни испит за секре-
тара, правосудни или стручни испит за запослене у органима 
државне управе или државни стручни испит, сматра се да има 
лиценцу за секретара.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба да поднесе: извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), лекарско 
уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену 
фотокопију), оверен препис/ фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о знању (српског) језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи доставља се само уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском језику; 
доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела прописана 
чланом 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (оригинал или оверена фотокопија уверења из МУП-а, 
не старије од шест месеци), оригинал или оверена фотокопија 
уверења из надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак, подигнута оптижница или да се не 
води истрага (не старије од шест месеци), радна биографија. 
Уз горе наведену документацију кандидат је дужан да попуни 
и достави и лријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да 
прибави пре закључења уговора о раду. Сва остала документа 
саставни су део пријаве на конкурс. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотупу-
не и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
биће упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Пријаве на конкурс достављају се у затвореној 
коверти, лично или путем поште на адресу: Основна школа 
„Вук Караџић“ у Бору, Моше Пијаде 6, 19210 Бор, са назнаком 
„За конкурс за радно место секретара” сваким радним даном 
од 8 до 14 часова. Све информације о конкурсу могу се доби-
ти на број телефона: 030/424-588 и e-mail: osvukkaradzicbor@
gmail.com.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

19210 Бор, Зелени булевар 24

Чистач просторија
2 извршиоца

УСЛОВИ: најмање завршена основна школа.

Наствник предметне наставе - саобраћај
УСЛОВИ: седми степен стручне спреме: дипл. инжењер сао-
браћаја, односно дипл. саобраћајни инжењер, одсеци друм-
ски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и 
транспорт; дипл. инжењер саобраћаја; дипл. саобраћајни и 
нжењер; дипл. инжењер саобраћаја, смер логистика; мастер 
инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академ-
ске студије у области саобраћајног инжењерствна на студијс-
ком програму односно модулу друмски и градски саобраћај и 
транспорт - транспотр, саобраћај и транспорт.

Наставник математике
УСЛОВИ: седми степен стручне спреме: професор математи-
ке; дипломирани математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - 
информатичар; дипломирани математичар - професор мате-
матике; дипломирани математичар за математику економије; 
професор математике и рачунарства; дипломирани математи-
чар - астроном; дипломирани математичар - теоријска мате-
матика; дипломирани математичар - примењена математика; 
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом 
основи геометрије); дипломирани информатичар; дипломи-
рани професор математике - мастер; дипломирани математи-
чар - мастер; дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом основи геометрије); професор матема-
тике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски 
смер; мастер математичар. Лице из алинеје деветнаесте мора 
имати претходно завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије). 

ОСТАЛО: општи услови за заснивање радног односа у шко-
ли прописани су чл. 139 3акона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из 

Наука и образовање 
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матичне књиге рођених, биографију, уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично де ло за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца,као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и запостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и др. добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља установи. Кандидат који буде изабран у ужи избор, 
у року од осам дана упућује се на психолошку процени спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Доказ о испуњености услова из чл.139. став 1 
тачка 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
на конкурс слати на адресу: Машинско-електротехничка шко-
ла Бор, Зелени булевар 24, 19210 Бор, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 6

тел. 030/424-588
e-mail: osvukkaradzicbor@gmail.com

Домар школе
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду, треба да испуњава и посеб-
не услове из чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС” број 88/17,27/18 и 10/19); да има 
одговарајуће средње образовање у трајању од четири годи-
не; 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 каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; 
да зна срспки језик (односи се на кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба да поднесе: извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), лекарско 
уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену 
фотокопију), оверен преспис/ фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о знању (српског) језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи доставља се само уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском језику; 
доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела прописана 
чланом 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (оригинал или оверена фотокопија уверења из МУП-а, 
не старије од шест месеци), оригинал или оверена фотокопија 
уверења из надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак, подигнута оптижница или да се не 
води истрага (не старије од шест месеци), радна биографија. 
Уз горе наведену документацију кандидат је дужан да попуни и 
достави и пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима кандидат је дужан да прибави пре 
закључења уговора о раду. Сва остала документа саставни су 
део пријаве на конкурс. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотупуне и неблаго-
времене пријаве на конкурс неће се разматрати. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Пријаве на конкурс достављају се у затвореној коверти, лично 
или путем поште на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, у 
Бору, Моше Пијаде 6, 19210 Бор, са назнаком „За конкурс за 
радно место домара” сваким радним даном од 8 до 14 часова. 
Све информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 
030/424-588 и e-mail: osvukkaradzicbor@gmail.com.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19210 Бор, Београдска 10

Наставник математике
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; 

дипломирани математичар за теоријску математику и при-
мене; дипломирани математичар за рачунарство и инфор-
матику; дипломирани математичар - информатичар; дипло-
мирани математичар - професор математике; дипломирани 
математичар за математику економије; професор математике 
- теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; 
професор математике и рачунарства; професор информатике 
- математике; професор хемије - математике; професор гео-
графије - математике; професор физике - математике; про-
фесор биологије - математике; дипломирани математичар - 
астроном; дипломирани математичар - теоријска математика; 
дипломирани математичар - примењена математика; дипло-
мирани математичар - математика финансија; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом основи гео-
метрије; дипломирани информатичар; дипломирани профе-
сор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; 
мастер математичар; мастер професор математике.

ОСТАЛО: лице из алинеје тринест мора имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским програ-
мима из области Математика или Примењенена математика 
(са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи 
геометрије). На основу члана 139. и 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања кандидат мора да има 
одговарајуће високо образовање; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази 
који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са 
биографијом; попуњени пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
техн.развоја; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; уверење о неосуђиваности. Доказ 
о здравственој способности за рад са ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним судовима, суд-
ским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као поверени посао). Фото-
копије докумената које нису оверене од надлежног органа 
неће се разматрати. Кандидати чије су пријаве благовремене, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и-који 
испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на адресе које су навели у својим пријавама. 
По пријему резултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима конкурснакомисија ће сачинити листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос. Конкурсна 
комисија ће са кандидатима са листе обавити разговор у прос-
торијама Техничке школе у Бору, Београдска 10, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену обављања разговора бити оба-
вештени на бројеве телефона које су навели у својим пријава-
ма. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз којенису приложени сви потребни 
докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног 
органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) неће 
бити разматране. Овај конкурс се објављује у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Сви изрази, 
појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који 
су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова слати на адресу: Техничка школа, 
Београдска 10, 19210 Бор. Пријаве слати у затвореној коверти 
или кутији или лично донети сваког радног дана у канцеларији 
секретара Техничке школе бр. 13 у периоду од 8.00 до 14.00 
часова. На пријавама назначити “За конкурс за посао за рад-
но место наставника математике”. Рок за подношење пријаве: 
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19210 Бор, Београдска 10

Спремачица
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, основно 
образовање, први степен стручне спреме. На основу члана 
139. Закона о основама система образовања и васпитања кан-
дидат мора да има одговарајуће образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-

ма; 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава 
са биографијом; попуњени пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и техн.развоја; доказ о стеченом образовању оригинал или 
оверена фотокопија код нотара којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; уверење о неосуђиваности. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним судовима, суд-
ским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као поверени посао). Фото-
копије докумената које нису оверене од надлежног органа 
неће се разматрати. Кандидати чије су пријаве благовремене, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на адресе које су навели у својим пријавама. 
По пријему резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима конкурсна комисија ће сачинити листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Конкурсна комисија ће са кандидатима са листе обавити раз-
говор у просторијама Техничке школе у Бору, Београдска 10, 
с тим што ће кандидати о датуму и времену обављања разго-
вора бити обавепггени на бројеве телефона које су навели у 
својим пријавама. Напомене: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији 
овереној од надлежног органа (јавног бележника, у општин-
ској управи или суду) неће бити разматране. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова слати на адресу: Техничка школа, 
Београдска 10, 19210 Бор. Пријаве слати у затвореној коверти 
или кутији или лично донети сваког радног дана у канцеларији 
секретара Техничке школе бр. 13 у периоду од 8.00 до 14.00 
часова. На пријавама назначити “За конкурс за посао за радно 
место спремачице”. Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

ЧАЧАК

ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА ЧАЧАК

32000 Чачак, Стоје Тошић 23
тел. 032/334-901

Наставник практичне наставе - 
куварство

2 извршиоца

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће обра-
зовање, и то: одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/1, 16/15, 19/15, 11/16, 
2/17 и 13/18 и чланом 140 ЗОСОВ-а), стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), на студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик - обра-
зовно-васпитни рад се остварује на српском језику.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Докази о испуњености услова који се достављају уз 
пријавни формулар: 1. оригинал или оверена копија дипло-
ме о одговарајућем образовању; 2. потврда да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив 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, издат по објављивању конкурса; 3. уверење о 
држављанству Републике Србије; 4. доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само онај 
кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на 
српском језику. Услов под бројем 2 - да запослени поседује 
психичку способност за рад - проверава се тако што се канди-
дати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
на психолошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ који 
се односи на физичку и здравствену способност кандидата 
доставља се пре закључења уговора о раду. Уз пријавни фор-
мулар и документацију кандидати достављају и CV. Кандидати 
су дужни да попуне пријавни формулар (навести радно место 
на које се конкурише) који се може наћи на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар и потреб-
ну документацију треба послати на адресу школе: Стоје Тошић 
23, 32000 Чачак или предати лично у просторије школе, рад-
ним даном од 8.00 до 13 часова, у затвореној коверти са наз-
наком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. 

Наставник практичне наставе - 
посластичарство

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће обра-
зовање, и то: одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Трговина, угоститељство и туризам („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 5/1, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17 и 
13/18 и чланом 140. ЗОСОВ-а), стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), на студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик - образовно-вас-
питни рад се остварује на српском језику.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова који се достављају уз 
пријавни формулар: 1. оригинал или оверена копија дипло-
ме о одговарајућем образовању; 2. потврда да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив 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, издат по објављивању конкурса; 3. уверење о 
држављанству Републике Србије; 4. доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само 
кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на 
српском језику. Услов под бројем 2 - да запослени поседује 
психичку способност за рад, проверава се тако што се канди-
дати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
на психолошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ који 
се односи на физичку и здравствену способност кандидата 
доставља се пре закључења уговора о раду. Уз пријавни фор-
мулар и документацију кандидати достављају и CV. Кандидати 
су дужни да попуне пријавни формулар (навести радно место 
на које се конкурише) који се може наћи на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар и потреб-
ну документацију треба послати на адресу школе: Стоје Тошић 

23, 32000 Чачак или предати лично у просторије школе, рад-
ним даном од 8.00 до 13 часова, у затвореној коверти са наз-
наком „За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
неће се разматрати. 

Наставник предметне наставе 
производња и прерада хране - 

прехрамбени технолог
УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће обра-
зовање, и то: одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/15, 10/16, 
19/15, 2/17 и 13/18), стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик - обра-
зовно-васпитни рад се остварује на српском језику.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова који се достављају уз 
пријавни формулар: 1. оригинал или оверена копија дипло-
ме о одговарајућем образовању; 2. потврда да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
издат по објављивању конкурса; 3. уверење о држављанству 
Републике Србије; 4. доказ о знању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад доставља само онај кандидат 
који одговарајуће  високо образовање није стекао на српском 
језику. Услов под бројем 2 - да запослени поседује психичку 
способност за рад, проверава се тако што се кандидати који 
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују на пси-
холошку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Доказ који се 
односи на физичку и здравствену способност кандидата дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријавни форму-
лар и документацију кандидати достављају и CV. Кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар (навести радно место на 
које се конкурише) који се може наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на адресу школе: Стоје Тошић 
23, 32000 Чачак или предати лично у просторије школе, рад-
ним даном од 8.00 до 13 часова, у затвореној коверти са наз-
наком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
неће се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
“РАТКО МИТРОВИЋ” 

32000 Чачак, Светогорска 44

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

3 извршиоца

УСЛОВИ: први степен стручне спреме (завршена основна 
школа). Кандидати треба да испуњавају и остале услове пред-
виђене Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“, 88/17), а то су: да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом, да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1. тачка3. ЗОСОВ, да имају држављанство Републике 
Србије. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: извод из књиге 
рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кан-
дидата не води истрага нити да је подигнута оптужница и да 
се не води кривични поступак пред судом (све то не старије од 
6 месеци), оверена фотокопија дипломе и кратка биографија. 
Пријаву попунити на формулару за пријаву на конкурс која се 
налази на интернет страници Министарства. Пријаве слати на 

адресу: ОШ „Ратко Митровић”, 32000 Чачак, Светогорска 44. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОШ „БОЖО ТОМИЋ”
Пријевор, 32205 Трбушани

тел. 032/883-311

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - завр-
шена основна школа; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство РС; да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат је дужан да уз попуњен пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја достави: доказ о стеченој спреми; доказ о неосуђива-
ности, податке из казнене евиденције, издат од стране МУП-а 
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (нови 
образац); доказ о знању српског језика на коме се остварује 
образовно васпитни рад (осим кандидата коју су одговарајуће 
образовање стекли на том језику). Документа се достављају у 
оригиналу или овереној фотокопији, осим извода из матичне 
књиге рођених чија копија не мора бити оверена. Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду дужан је доставити 
лекарско уверење.

ОСТАЛО: Пријаве на оглас са потпуном документацијом слати 
на адресу установе поштом или доставити лично у року од 8 
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфорамције 
о огласу могу се добити код секретара установе: 032/883-311.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ДРАГИША МИШОВИЋ” 

32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 1
тел. 032/332-202 

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање, и то: одговарајуће 
високо образовање сходно члану 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС”, број 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик - образовно-васпитни рад се остварује на српс-
ком језику. Докази о испуњености услова који се достављају 
уз пријавни формулар: 1. оригинал или оверена копија дипло-
ме о одговарајућем образовању; 2. потврду да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
издат по објављивању конкурса; 3. уверење о држављанству 
Републике Србије; 4. доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само онај кандидат који 
одговарајуће високо образовање није стекао на српском јези-
ку. Услов под бројем 2. - да запослени поседује психичку спо-
собност за рад проверава се тако што се кандидати који буду 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. 5. Докази о испуњености 
услова из тачке 4. овог конкурса под 1) и 3)-5) саставни су део 
пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, 
а докази под 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Доказ који се односи на физичку и здравствену способност 
кандидата доставља се пре закључења уговора о раду. 

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кандидати 
достављају и кратку биографију са контакт подацима (ЈМБГ, 
адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне пријавни 
формулар (навести радно место на које се конкурише) који 
се може наћи на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs). 
Пријавни формулар и потребну документацију треба послати 
на адресу школе: Булевар Вука Караџића 1, 32000 Чачак или 
предати лично у просторије школе, радним даном од 8.00 до 
13 часова, у затвореној коверти са назнаком “За конкурсну 
комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. 

Хигијенски радник - спремачица
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање, и то: основно обра-
зовање у складу са Каталогом радних места и Правилнком о 
организацији и систематизацији послова у ОШ ”Др Драгиша 
Мишовић” Чачак; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик - образовно-васпит-
ни рад се остварује на српском језику. Докази о испуњености 
услова који се достављају уз пријавни формулар: 1. оригинал 
или оверена копија дипломе о одговарајућем образовању; 2. 
потврду да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, издат по објављивању конкурса; 3. 
уверење о држављанству Републике Србије; 4. доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља 
само онај кандидат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику. Услов под бројем 2. - да запослени 
поседује психичку способност за рад проверава се тако што 
се кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују на психолошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
5. Докази о испуњености услова из тачке 4. овог конкурса под 
1) и 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у 
виду оверених фотокопија, а докази под 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Доказ који се односи на физичку 
и здравствену способност кандидата доставља се пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кандидати 
достављају и кратку биографију са контакт подацима (ЈМБГ, 
адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне пријавни 
формулар (навести радно место на које се конкурише) који 
се може наћи на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs). 
Пријавни формулар и потребну документацију треба послати 
на адресу школе: Булевар Вука Караџића 1, 32000 Чачак или 
предати лично у просторије школе, радним даном од 8.00 до 
13 часова, у затвореној коверти са назнаком “За конкурсну 
комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разма-
трати. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“

32210 Мрчајевци, Добрице Гајовића бб

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Бечњу 
(комбиновано одељење од 3 разреда)

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има образовање у складу са чланом 140 Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017, 
27/2018) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, 
бр. 11/12, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Додатни услов: позна-
вање рада на рачунару. Кандидати треба да приложе: пријав-
ни формулар попуњен и одштампан са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кратку 
биографију са контакт подацима, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном образовању у складу са чланом 140 Законом 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, 88/2017, 27/2018) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) и ове-
рени документ о положеном стручном испиту или лиценце за 
рад (кандидат који је положио испит); доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење узе-
то у МУП-у и основном суду по објављивању конкурса), уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из књи-
ге рођених (оригинал или оверену копију), доказ о познавању 
српског језика - подноси кандидат који није стекао образовање 
на српском језику, сертификат о познавању рада на рачуна-
ру, а за кандидате који немају сертфикат обавиће се провера 
познавања рада на рачунару, а доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима, доставиће изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве треба послати на адре-
су: Основна школа „Татомир Анђелић“, Добрице Гајовића бб, 
32210 Мрчајевци, са назнаком „За конкурс“.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Вујетинцима 

(комбиновано одељење од 2 разреда)

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има образовање у складу са чланом 140 Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017, 
27/2018) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, 
бр. 11/12, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) - поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Додатни услов: позна-
вање рада на рачунару. Кандидати треба да приложе: пријав-
ни формулар попуњен и одштампан са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кратку 
биографију са контакт подацима, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном образовању у складу са чланом 140 Законом 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, 88/2017, 27/2018) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) и ове-
рени документ о положеном стручном испиту или лиценце за 
рад (кандидат који је положио испит); доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење узе-
то у МУП-у и основном суду по објављивању конкурса), уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из књи-
ге рођених (оригинал или оверену копију), доказ о познавању 
српског језика - подноси кандидат који није стекао образовање 
на српском језику, сертификат о познавању рада на рачуна-
ру а за кандидате који немају сертфикат обавиће се провера 
познавања рада на рачунару, а доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима, доставиће изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 

неће се узети у разматрање. Пријаве треба послати на адре-
су: Основна школа „Татомир Анђелић“, Добрице Гајовића бб, 
32210 Мрчајевци, са назнаком „За конкурс“.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Остри 
(комбиновано одељење од 2 разреда)

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има образовање у складу са чланом 140 Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017, 
27/2018) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, 
бр. 11/12, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19), поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није утврђено дис-
криминаторно понашање; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Додатни услов: познавање рада на 
рачунару. Кандидати треба да приложе: пријавни формулар 
попуњен и одштампан са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кратку биографију 
са контакт подацима, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном образовању у складу са чланом 140 Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/2017, 
27/2018) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС“, бр. 11/12, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) и оверени документ 
о положеном стручном испиту или лиценце за рад (кандидат 
који је положио испит); доказ да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
узето у МУП-у и основном суду по објављивању конкурса), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
књиге рођених (оригинал или оверену копију), доказ о позна-
вању српског језика – подноси кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику, сертификат о познавању рада на 
рачунару а за кандидате који немају сертфикат обавиће се 
провера познавања рада на рачунару, а доказ о поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима, доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве треба послати на 
адресу: Основна школа „Татомир Анђелић“, Добрице Гајовића 
бб, 32210 Мрчајевци, са назнаком „За конкурс“.

Чистачица

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају опште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 10/2019), основно обра-
зовање и васпитање. Кандидати треба да доставе: пријав-
ни формулар попуњен и одштампан са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кратку 
биографију са контакт подацима, оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; (уверење 
узето у МУП-у и основном суду по објављивању конкурса), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
књиге рођених (оригинал или оверену копију), доказ о позна-
вању српског језика - подноси кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику. Доказ о здравственој способности 
доставља кандидат који буде изабран, пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве треба послати на адре-
су: Основна школа „Татомир Анђелић“, Добрице Гајовића бб, 
32210 Мрчајевци, са назнаком „За конкурс”.

Наука и образовање



   |  Број 870 | 26.02.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs40 

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу у Остри

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају опште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 10/2019), основно обра-
зовање и васпитање. Кандидати треба да доставе: пријав-
ни формулар попуњен и одштампан са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кратку 
биографију са контакт подацима, оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; (уверење 
узето у МУП-у и основном суду по објављивању конкурса), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
књиге рођених (оригинал или оверену копију), доказ о позна-
вању српског језика – подноси кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику. Доказ о здравственој способности 
доставља кандидат који буде изабран, пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве треба послати на адре-
су: Основна школа „Татомир Анђелић“, Добрице Гајовића бб, 
32210 Мрчајевци, са назнаком „За конкурс”.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ

ОБРАЗОВАЊЕ „1. НОВЕМБАР“
32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 9

Конкурс објављен 19.02.2020. године у публикацији “Послови” 
мења се у следећем: уместо назива радног места: Наставник 
дефектолог у посебним условима за пуну норму од 100% рад-
ног времена на неодређено време, треба да стоји: Наставник 
дефектолог у посебним условима за пуну норму од 100% рад-
ног времена на неодређено време, за 3 извршиоца. Остали 
услови конкурса остају непромењени.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“ 
Чачак, Булевар Вука Караџића бб

тел. 032/322-556

Магационер/економ
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице које испуњава услове прописане чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова Предшколске установе „Радост” Чачак, 
и то: средње образовање (IV степен - економске струке); 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије 
и 5) да зна српски језик. Кандидат за радно место магационер/
економ је потребно да испуњава посебан услов у виду знања 
рада на рачунару. Кандидат је дужан да попуни пријавни фор-
мулар који се може преузети на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развој. Уз 
попуњен пријавни формулар и кратку биографију, кандидат 
подноси следећу документацију, као доказ испуњености усло-
ва за пријем у радни однос: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције 
из чл.139 ст.1 тач. 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања - издато након објављивања конкурса; уверење 
о држављанству Републике Србије; доказ о знању српског 
језика издат од одговарајуће установе (подноси кандидат који 
образовање није стекао на српском језику). Услов да кандидат 
поседује психичку способност за рад са децом проверава се 
тако што се кандидати који буду изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују на психолошку процену способности за рад 
са децом коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Доказ који се односи на физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом прибавља се пре закључења уговора о 
раду. 

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом достављају 
се поштом на адресу: Предшколска установа „Радост” Чачак, 
Булевар Вука Караџића бб или непосредном предајом у прос-
торијама управе (објекат „Сунце”), радним даном од 8.00 до 
14.00 часова, у затвореној коврти са назнаком: „Пријава на 
конкурс за радно место - магационер/економ - не отварати”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

Спремачица
9 извршилаца

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице које испуњава услове прописане чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова Предшколске установе „Радост” Чачак, 
и то: основно образовање. 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије и 5) да зна српски језик. Кан-
дидат је дужан да попуни пријавни формулар који се може 
преузети на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развој. Уз попуњен пријавни фор-
мулар и кратку биографију, кандидат подноси следећу доку-
ментацију, као доказе о испуњености услова за пријем у радни 
однос: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције из чл.139 ст.1 тач. 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања - издато након 
објављивања конкурса; уверење о држављанству Републике 
Србије; доказ о знању српског језика издат од одговарајуће 
установе (подноси кандидат који образовање није стекао на 
српском језику). Услов да кандидат поседује психичку спо-
собност за рад са децом проверава се тако што се кандидати 
који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују на 
психолошку процену способности за рад са децом коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Доказ који се 
односи на физичку и здравствену способност за рад са децом 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом достављају 
се поштом на адресу: Предшколска установа „Радост” Чачак, 
Булевар Вука Караџића бб или непосредном предајом у прос-
торијама управе (објекат „Сунце”), радним даном од 8.00 до 
14.00 часова, у затвореној коврти са назнаком: „Пријава на 
конкурс за радно место - спремачица - не отварати”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“МОЈЕ ДЕТИЊСТВО” ЧАЧАК

32000 Чачак, Немањина бб

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник 

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице које испуњава опште услове прописане чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије и 5) зна српски језик. 
Докази о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тач.2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати за радно место 
самостални финансијско-рачуноводствени сарадник-обрачун 
зарада потребно је да поседују високо образовање економ-
ске струке, и то на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.септембра 2005.године или на студијама у трајању до три 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, знање рада на рачунару, најмање 
3 године радног искуства на финансијско-рачуноводственим 
пословима, посебно у делу зараде и накнаде зараде.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар доступан на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и кратку биографију, кандидат подноси 

следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старији од 6 месеци од дана објављивања кон-
курса); оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене 
евиденције из чл. 139 ст.1 тач. 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (не старији од 3 месеца од дана 
објављивања конкурса); и - доказ о знању српског језика, 
издат од одговарајуће установе, подноси кандидат који обра-
зовање није стекао на српском језику. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом се достављају у року од 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Предшколска установа 
„Моје детињство” Чачак, Немањина бб, са назнаком „Пријава 
на конкурс - не отварати”, уз обавезну назнаку за које радно 
место се конкурише.

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник на пословима 

материјалног књиговодства
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице које испуњава опште услове прописане чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије и 5) зна српски језик. 
Докази о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тач.2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати за радно место само-
стални финансијско-рачуноводствени сарадник - на послови-
ма материјалног књиговодства потребно је да поседују високо 
образовање економске струке, и то на студијама у обиму од 
најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно 
на одновним студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005, знање рада на рачунару, најмање 3 године радног иску-
ства на финансијско-рачуноводственим пословима, посебно у 
делу ликвидатуре и материјалног књиговодства.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар доступан на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и кратку биографију, кандидат подноси 
следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старији од 6 месеци од дана објављивања кон-
курса); оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене 
евиденције из чл.139 ст.1 тач. 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старији од 3 месеца од дана 
објављивања конкурса); и - доказ о знању српског језика, 
издат од одговарајуће установе, подноси кандидат који обра-
зовање није стекао на српском језику. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом се достављају у року од 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Предшколска установа 
„Моје детињство” Чачак, Немањина бб, са назнаком „Пријава 
на конкурс - не отварати” уз обавезну назнаку за које радно 
место се конкурише.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице које испуњава опште услове прописане чл.139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије и 5) зна српски језик. 
Докази о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тач.2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати за радно место рефе-
рент за финансијско-рачуноводствене послове потребно је 
да поседује средње образовање економске струке, IV степен 
стручне спреме, знање рада на рачунару и радно искуство од 
најмање 3 године на финансијско-рачуноводственим послови-
ма.

Наука и образовање
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Наука и образовање

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар доступан на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и кратку биографију, кандидат подноси 
следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старији од 6 месеци од дана објављивања кон-
курса); оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене 
евиденције из чл.139 ст.1 тач. 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старији од 3 месеца од дана 
објављивања конкурса); и - доказ о знању српског језика, 
издат од одговарајуће установе, подноси кандидат који обра-
зовање није стекао на српском језику. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом се достављају у року од 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Предшколска установа 
„Моје детињство” Чачак, Немањина бб, са назнаком „Пријава 
на конкурс - не отварати” уз обавезну назнаку за које радно 
место се конкурише.

Магационер - рад на пословима 
референта за заштиту од пожара

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице које испуњава опште услове прописане чл.139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије и 5) зна српски језик. Докази 
о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тач.2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати за радно место магационер 
са задатком рада на пословима референта за заштиту од 
пожара потребно је да поседују средње образовање техничке 
или економске струке, радно искуство 3 године на пословима 
магационера, познавање рада на рачунару, положен возачки 
испит, Б,Ц категорије, познавање прописа против-пожарне 
заштите, положен испит у року од 1 године од дана заснивања 
радног односа.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар доступан на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и кратку биографију, кандидат подноси 
следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старији од 6 месеци од дана објављивања кон-
курса); оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене 
евиденције из чл.139 ст.1 тач. 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старији од 3 месеца од дана 
објављивања конкурса); и доказ о знању српског језика, издат 
од одговарајуће установе, подноси кандидат који образовање 
није стекао на српском језику. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном доку-
ментацијом се достављају у року од 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Предшколска установа 
„Моје детињство” Чачак, Немањина бб, са назнаком „Пријава 
на конкурс - не отварати” уз обавезну назнаку за које радно 
место се конкурише.

ЈАГОДИНА

ЕТШ “СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ”
35000 Јагодина, Кнегиње Милице бб

Наставник предметне наставе - 
куварства

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописа-
не Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17, 95/2018 - 
аутентично тумачење), као и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон 10/19, 
6/20), односно да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Трговина, угоститељство и тури-
зам („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015, 
16/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 13/2018), и то: 1. 
виши стручни радник технологије куварства, 2. гастролог, 3 
менаџер хотелијерства смер гастрономија, 4. виши стручни 
радник угоститељско-туристичке струке занимање кулинар-

ство, 5. виши стручни радник у угоститељству смер кулинар-
ство 6. виши угоститељ, 7. виши угоститељ гастролог, 8. виши 
и стручни радник комерцијалист угоститељства, 9 комерција-
лист угоститељства, 10. виши стручни радник организатор 
пословања у угоститељству одсек кулинарство, 11 менаџер 
хотелијерства смер гастрономија, 12 менаџер у гастрономији, 
13. струковни менаџер гастрономије 14. струковни економиста 
за туризам и угоститељство, 15. струковни економиста на сту-
дијама програму туризам и угоститељство, 16. економиста за 
туризам и угоститељство, 17. дипломирани менаџер гастроно-
мије, 18. дипломирани менаџер гастрономије, 19 дипломирани 
економиста - менаџер за хотелијерство на смеру хотелијерски 
менаџмент ако су на студијама изучавани наставни садржаји 
из области предмета, 20. дипломирани економиста меднажер 
за хотелијерство ако су на основним академским студијама 
изучавани наставни садржаји из обласи предмета, 21. мастер 
менаџер, претходно завршене основно академске студије на 
студијском програму менаџер у гастрономији, 22. мастер еко-
номиста, претходно завршене основне академске студије на 
студијском програму туризам и хотелијерство, ако су у току 
студија изучавани наставни садржаји из области предмета; 
сва наведена лица морају имати претходно стечено средње 
образовање за образовни профил, односно смер кувар тех-
ничар, техничар кулинар или кулинарски техничар; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

Наставник предметне наставе 
услуживања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Kандидат треба да испуњава опште услове прописа-
не Законом о раду (“Службени гласник РС“, 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17, 95/18 - аутентично 
тумачење), као и посебне услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, 88/17, 27/18, др. закон, 10/19), у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Tрговина, угоститељство и туризам, („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“ бр. 5/2015, 16/2015, 16/2015, 
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/18), и то: 1. виши стручни радник 
технологије услуживања, 2. ресторатер, 3. менаџер хотелијер-
ства смер ресторатерства, 4. виши стручни радник комерција-
лист угоститељства, 5. виши стручни радник организатор у 
угоститељству одсек или смер услуживања, 6. виши стручни 
радник у угоститељству смер услуживање, 7. виши стручни 
радник организатор послвовања у угоститељству, oдсек услу-
живање, 8. виши угоститељ, 9. комерцијалист угоститељства, 
10. виши стручни радник, струка угоститељска, занимање 
комерцијалист угоститељства, 11. економист на одсеку за 
финансијско пословање предузећа, 12. виши стручни радник у 
угоститељству, oдсек услуживање, 13. дипломирани економис-
та менаџер за хотелијерство, 14. менаџер хотелијерства смер 
ресторатерство, 15. економист за туриза м и угоститељство, 
16. економиста за туризам и угоститељство смер услуживање, 
17. економиста за туризам и угоститељство смер ресторатер-
ство - услуживање, 18. економиста - менаџер за туризам и угос-
титељство, 19. струковни менаџер ресторатерства из области 
менаџмента и бизниса, 20. струковни менаџер ресторатерства, 
21. струковни менаџер хотелијерства, 22. струковни економис-
та за туризам и угоститељство, 23. струковни економиста на 
студијском програм - туризам и угоститељство, 24. економиста 
за менаџмент, на смеру туризам и угоститељство, 25. сттруков-
ни менаџер за туризам и угоститељство из области економских 
наука, 26. струковни менаџер из области менаџмента и бизни-
са, 27. дипломирани менаџер у хотелијерству, 28. дипломира-
ни економиста - менаџер туризма, 29. дипломирани економис-
та - менаџер за туризам на смеру туристички менаџмент ако су 
изучавани наставни садржаји из области предмета, 30. дипло-
мирани економиста менаџер хотелијерство на смеру хотелски 
менаџмент ако су изучавани наставни садржаји  из области 
предмета, 31. дипломирани економиста - менаџер за туризам, 
ако су на основним академским студијама изучавани наставни 
садржаји из области предмета, 32. дипломирани економис-
та менаџер за хотелијерство ако су на основним академским 
студијама изучавани наставни садржаји из области предмета, 
33. мастер економиста претходно завршене основно академ-
ске студије на студијском програму туризам и хотелијерство 
ии економија модул менаџмент у туризму, 34. мастер менаџер 
претходно завршене основне академске студије на студијском 
програму менаџер у хотелијерству, 35. виши стручни радник 
струке угоститељско-туристичке, занимање услуживање. Сва 
наведена лица морају имати претходно завршено средње 
образовање за образовни профил конобар, техничар услу-

живања или угоститељски техничар; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да нису осуђи-
ванa правноснажном пресудом 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 малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да имају 
држављанство Републике Србије, да знају српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописа-
не Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 - 95/18 - аутен-
тично тумачење, као и посебне услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19 и 6/20). 
Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање - први 
степен стручне спреме, односно завшена основна школа; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи 
и то: уверење о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (са холограмом 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уверење 
о стеченом одговарајућем образовању, доказ 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 породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, не старије од 6 месеци; доказ о знању 
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
у школи (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад 
у школи), радну биографију (осим за лица која први пут засни-
вају радни однос) - пожељно доставити. Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Докази о испуњености услова достављају се у ориги-
налу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима и обавља разговор 
са кандидатима са листе. Комисија доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати нагорена-
ведену адресу, са назнаком „За конкурс“ или лично у секрета-
ријату школе, радним данима од 7.30 до 14.30 часова. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
путем телефона: 035/251-602. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

35254 Поповац

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ број 864 од 
15.01.2020. године за радно место: наставник физике, са 90% 
радног времена, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, поништава се у целости.
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ОШ „17. ОКТОБАР“
35000 Јагодина, Теслина 1 

Наставник разредне наставе
у подручном одељењу у Горњем Штипљу

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ник у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2019, ) за тражено рад-
но место, односно да има одговарајуће образовање у складу 
са чланом 135 ст. 2 чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20 лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије и то 1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет односно групе 
предмета 2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне односно стручне области или области 
педагошких наука 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Лица из ста-
ва 1. тачка 1) подтачка 2) овог члана моа да има завршене 
студије првог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет односно групу предмета. Изузетно 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, однонсо струковне и специјалистичке струковне 
студије) студијама у трајању од три године или вишим обра-
зовањем; наставник разредне наставе, професор разредне 
наставе, професор педагогије са претходно завршеном пед-
гошком академијом или учиељском школом, професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу. Кандидат поред 
одговарајућег образовања мора да има и психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да је 
држављанин Републике Србије, као и да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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 дисриминаторно понашање, да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези 
је да достави потврду одговарајуће образовне установе да је 
положио испит из српског језика. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат је у обавези да достави: оверену фотокопију дипломе 
или уверење о стеченој стручној спреми, да је држављанин 
Републике Србије - приложити уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци, да је кандидат пунолетан - приложити 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; да 
кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима - на проверу психофизичке спосб-
ности школа упућује кандидате који су ушли у ужи избор у 
надлежну Националну службу за запошљавање. Лекарско 
уверење којим се потврђује здравствена способност, канди-
дат подноси пре закључења уговора о раду; уверење - доказ 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месец као и за криивична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе и против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
медународним правом  , без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом утврђено дискими-
наторно понашање, прибавља кандидат из извода из казнене 
евиденције код Министарства унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе; радну биографију осим за лица која први 
пут заснивају радни однос - пожељно доставити. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја а 
који се налази у делу “Ново на сајту” а потребну документацију 
заједно са попуњеним пријавним формуларом доставља шко-
ли. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаву са документацијом којом се доказује испуњеност 
услова слати на горенаведену адресу или предати лично, рад-
ним даном од 9.00 до 13.00 часова. Особа за контакт: Милена 
Келер, секретар школе, тел. 035/8100-438.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96

тел. 035/8470-809

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 
10/2019, 6/2020), односно да има стечено одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања 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), за извођење наставе и других облика образовно вас-
питног рада у разредној настави; 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 одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће за кривична дела примање или 
давање мита за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

Педагог
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања “Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон 
10/2019, 6/2020), односно да има стечено одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадник у основној школи 
(“Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 
11/2019) за школског педагога; 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 безуловна казна затвора у трајању од 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 пол-
не слободе и против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

Наставник дефектолог
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане зако-
ном о раду као и посебне услове прописане чланом 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, -др .закон 10/2019, 6/2020), 
односно да има стечено одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018) и то, професор односно 
дипломирани дефектолог за рад са децом ментално ометеном 
у развоју, дипломирани дефектолог олигофренолог, мастер 
дефектолог који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм специјална едукациј и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју, дипломирани дефе-
ктолог - мастер који је на основним академским студијама завр-
шил студијски програм специјална едукација и рехабилитациа 
ј особа са тешкоћама у менталном развоју, мастер дефектолог 
који је на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног едукатора дипломирани деффектолог 
мастер који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм за специјалног едукатора мастер дефектолог 
који је на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног рехабилитатота за вишеструку омете-
ност , дипломирани дефектолог мастер који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за специјал-
ног рехабилитатота за вишеструку ометеност; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за криично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 

није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Републике Србије, да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Помоћни радник - чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане Законом о раду, као и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, -др.закон , 
10/2019, 6/2020), односно да има стечено одговарајуће обра-
зовање - завршену основну школу; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће; за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: за сва наведена радна места кандидат уз пријавни 
формулар преузет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја школи треба да 
достави и следеће: кратку биографију, доказ о одговарајућем 
образовању (оригинал или оверена копија дипломе о стече-
ном високом образовању, односно за радно место помоћног 
радника чистачице, оригинал или оверена копија сведочан-
ства о завршеном основном образовању и васпитању); уколи-
ко кандидат није стекао одговарајуће образовање на стпском 
језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених са холограмом или оверена фотокопија, на 
обрасцу који важи трајно), уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), уверење 
или потврда о неосуђиваности за кривична дела наведена у 
условима и да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверена фотокопија уверења о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима - подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Пријава на конкурс треба да садржи и податке о кан-
дидату (име и презиме, адреса пребивалишта или боравишта, 
контакт телефон) радно место за које кандидат конкурише. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децм и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошљавање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији “Послови”. Неблаговремене, непотпуне као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се узимати у разматрање. 
Пријаву на конкурс са потребном документацијом са назнаком 
“За конкурс за радно место ____________” доставити на горе-
наведену адресу. Телефон за контакт: 035/8270-809, Ана Мар-
ковић, секретар школе.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА 
ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”

35000 Јагодина, Багрданска 7

Наставник електротехнике (предмети из 
ове области)

Наставник рачунарства и информатике 
(предмети из ове области )

2 извршиоца

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време ради замене запосленог, 
односно док исти обавља послове директора 

школе

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије” 
број 88/2017, 27/2018 и 10/2019, 6/2020) потребно је да има 
одговарајуће образовање у складу са члановима 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије ) и то 
1) студије другог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета 2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне 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. сеп-
тембра 2005. године; обавезно образовање из члана 142 Зако-
на је образовање из психолошких, педагошких и методичких 

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова. Образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина наставник 
је обавезан да стекне у року од једне а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Сматра се да наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има ово образовање. 
1. Кандидат за обављање послова наставника електротехни-
ке (предмети из ове области) треба да има завршен електро-
технички факултет, смер телекомуникације. 2. и 3. Кандидат 
за обављање послова наставник рачунарства и информатике 
(предмети из ове области ) треба да има одговарајуће образо-
вање у складу са позитивно важећим правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмет, 
стручних сарадника и васпитача у стручној школи 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 одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица и родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање или давање мита за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе и против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије, да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарств просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар поднети: оверену фотокоију дипломе 
или уверења о стеченој стручној спреми (уколико је кандидат 
завршио образовање по прописима који важе после 10. сеп-
тембра 2015. године доставља оверену фотокопију дипломе 
са основних студија и оверену фотокопију дипломе са мастер 
студија); доказ о неосуђиваности, уверење одржављанству 
(оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књи-
ге рођених, лекарско уверење о психофизичкој способности 
за рад са децом и ученицима (доставља кандидат пре закљу-
чења уговора о раду), доказ о знању српског језика (ако кан-
дидат прилаже диплому о завршеном школовању на српском 
језику не треба да доставља додатне доказе за овај услов). Рок 
за подношење пријава са доказима је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир. Пријавни формулар са документацијом слати 
на горенаведену адресу, телефон: 035/251-329.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ДЕЧЈА РАДОСТ”

35210 Свилајнац Радничка 1
тел. 035/312-004

Васпитач
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском одсуству, до њеног повратка 
на рад

УСЛОВИ: образовање за васпитача стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, 
односно на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистике струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или одговарајуће више обра-
зовање.

ОСТАЛО: кандидати тре ба да имају дозволу за рад (лиценцу) 
за васпитача, психичку физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да нису одуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де и против саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, да су држављани Републи-
ке Србије, да знају српски језик (доказ/потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио српски језик 
достављају само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
објављен на званичној интернет страници Министарства про-
свете, а потребну документацију, заједно са одштампаним и 
потписаним пријавним формуларом достављају установи. 
Уз пријаву кандидати су дужни да приложе следеће доказе: 
диплому о стеченој стручној спреми, акт Министарства просве-
те о поседовању дозволе за рад (лиценце) за васпитача, уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци, извод из мати-

чне књиге рођених, уверење суда да против кандидата није 
покренута истрага, односно да се не води кривични поступак - 
не старије од 6 месеци, уверење из казнене евиденције о нео-
суђиваности и непостојању дискиминаторног понашања - не 
старије од 6 месеци. Сва приложена документација мора бити 
у оригиналу или фотокопији, односно препису који мора бити 
оверен у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа 
и преписа (“Службени гласник РС” број 93/2014, и 22/2015). 
Уверење о психичкој физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве нече се узети у разматрање. Пријаве се могу поднети 
на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс - не отвара-
ти), у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови“.

ОШ “РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ”
35270 Мајур

тел. 035/261-378

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Главинцима

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане Законом о раду као и посебне услове прописане чла-
новима 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.
закон, 10/19 и 6/20), Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадник у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 ,15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то да 
има одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет односно групе предмета, 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуче научне односно 
стручне области или области педагошких наука на основним 
студијама у трајању од најмање 4 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, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, стручне области 
или области педагошких наука мора да има завршене студије 
првог степена из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. На основу Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, наставу и друге облике образов-
но васпитног рада на пословима наставника разредне наставе 
може да изводи : професор разредне наставе, професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом. професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ , дипломирани учи-
тељ-мастер, професор разредне наставе и л иковне културе за 
основну школу. У радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним законом и ако има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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 дискиминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи и 
то: уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци, извод из матичне књиге рођених (са холограмом), 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом одговарајућем образовању, доказ 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 криивична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће за кривич-
но дело примање или давање мита за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе и против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународим правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није у складу са законом, утврђено дискими-
наторно понашање, не старије од 6 месеци, доказ о знању 
српског језика на којем ће се остваривати образовно-васпитни 
рад у школи (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику на којем ће остваривати образовно 
васпитни рад у школи), радну биографију (осим за лица која 

први пут заснивају радни однос). Лекарско уверење да има 
психичку , физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу 
или овереној фотокопији. Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима и обавља разговор са кандидатима 
са листе. Комисија доноси решење о избору кандидата у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам дана од дана објављи-
вања конкруса. Пријаве слати на горенаведену адресу са наз-
наком “За конкурс“ или предати лично у секретаријату школе, 
радним данима од 7.30 до 14.30 часова. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе Радице Вукиће-
вић, путем телефона 035/261-378. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве нећесе узимати у разматрање. Конкурс објавити у 
публикацији „Послови“.

ОШ “ГОРАН ОСТОЈИЋ”
35000 Јагодина, Зеленгора бб

тел. 035/8223-214

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61,05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017, одлука УС, 113/17 и 95/2018 
аутентично тумачење), као и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр, 88/2017, 27/2018, -др.Закон, 10/19 и 
6/20). Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање 
(први степен стручне спреме, односно завршена основна шко-
ла), 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 каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злосттављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи 
и то: уверење о држављанству Републике Србије не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених са холограмом, 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом одговарајућем образовању, доказ 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 породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
таљавње малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита иии давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе и против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђено дискримин-
торно понашање (издато након расписивања конкурса), доказ 
о знању српског језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад у школи (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад у школи), радну биографију (осим за лица која први 
пут заснивају радни однос) пожељно доставити. Лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима доставља изабрани кандидт пре закључења 
уговора о раду. Докази о испуњености услова достављају 
се у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија коју именује директор школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидат за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од осам дана 
упућују се на психолопку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошљвања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са ученицима и обавља 
разговор са кандидатима са листе. Комисија доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Рок за подношење пријавана конкурс 
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је осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати 
на горенаведену адресу са назнаком “За конкурс - чистачица” 
или лично у секретаријату школе, радним данима од 8.00 до 
14.30 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, путем телефона 035/8223-214. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 

ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2

тел. 035/561-697

1. Наставник фармацеутске групе 
предмета

УСЛОВИ: 2. у радни однос може да буде примљено лице: 2.1 
које има одговарајуће високо образовање стечено: 2.1.1 .на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
а ) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет односно групе предмета  б ) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинује целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких наука под 
условом да има завршене студије првог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет однос-
но групу предмета, 2.1.2 . на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 2.1.1. б ) мора да има завршене студије другог степена 
из научне односно стручне области за одговарајући предмет 
односно групу предмета, 2.2 које има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 2.3 које 
није осућивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није утврђено дискриминаторно понашање, 2.4 које има 
држављанство Републике Србије, 2.5 које зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, 3. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
одштампани пријавни формулар кандидат доставља: 3.1 био-
графију (у којој обавезно наводи да ли су вршили психолошку 
процену способности код надлежне службе за послове запо-
шљавања и када су је вршили), 3.2 оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, кандидат који има висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена доставља 
оверену копију дипломе другог степена и оверену копију 
дипломе основних академских студија, 3.3 уверење надлежне 
полицијске управе да није правноснажно осуђиван за кривич-
на дела наведена у тачки 2. Под бројем 2.3 и да за кандидата 
није утврђено дискриминаторно понашање (уверење треба да 
буде издато након расписивања конкурса), 3.4 оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци), 3.5 оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци), 
3.6 доказ да зна српски језик на којем се остварује образовно – 
васпитни рад (овај доказ доставља кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском језику), 3.7 лекар-
ско уверење надлежне здравствене установе (доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима) доставља кандидат, који буде примљен у радни 
однос, пре закључења уговора о раду, 4 . Рок за подношење 
пријава на конкурс је осам дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
5. Пријаве са потребном документацијом достављају се лично 
или поштом у затвореним ковертама на адресу: Технолошка 
школа, Драгољуба Јовановића 2, 35250 Параћин, са назнаком 
„За конкурсну комисију”. Ближе информације могу се добити 
на тел. 035/561-697.

ОШ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ“
35256 Сикирица

тел. 035/8548-514

Чистачица
УСЛОВИ: за чистачицу кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има основно образовање, односно први степен 
стручне спреме у складу са Правилником о организацији и 
систематизација послова школе (дел. бр. 658/1 од 12.09.2019. 
и дел бр. 729 од 09.10.2019. године). Општи услови у скла-
ду са чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закони, 
10/2019 и 6/2020): 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 

казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик. Кандидати су дужни 
да приложе следећу документацију: 1. попуњен и одштампани 
пријавни формулар (налази се на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део 
Ново на сајту), 2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); 5. извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење о 
неосуђиваности; 7. лекарско уверење (прилаже кандидат који 
буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Пријавни формулар са документацијом слати препору-
ченом поштом или доставити лично у секретаријат школе у 
затвореној коверти “За конкурсну комисију” на адресу: Основ-
на школа “Бранко Крсмановић” Сикирица, 35256 Сикирица, 
контакт телефон: 035/8548-514.

ОШ “ЈОЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”
35204 Багрдан

тел. 035/8275-108
e-mail: skolabagrdan1@gmail.com

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (“Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2019 ) за тражено радно 
место, односно да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 135. ст. 2. чл.139. 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитња (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19, 
6/20 лице које је стекло одговарајуће високо образовање 1) 
на студијама другог степена /мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије ) и то 
1) студије другог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета 2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбиинују целине и оговарајуће 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) подтрач-
ка 2) овог члана мора да има завршене студије првог степена 
из научне односно стручне области за одговарајући предмет 
односно групу предмета. Изузетно наставник и васпитач јес-
те и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. Наставник 
разредне наставе, професор разредне наставе, професор 
педагогије са преходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом професор разредне наставе и енглес-
ког језика за основну школу , мастер учитељ, дипломирни учи-
тељ-мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу. Кандидат поред одговарајућег образовања, 
мора да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима да је држављанин Републике 
Србије, као и да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици одузимање малолетног лица , запутање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење за кривич-
но 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 санк-
цију и за које није, у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање, да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно васпитни рад. Уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику у обавези је да достави потврду 
одговарајуће образовне установе да је положио испит из срп-
ског језика. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
достави: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми, да је држављанин Републике Србије - прило-
жити уверење о држављанству не старије од 6 месеци; да је 
кандидат пунолетан - приложити оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; да кандидат поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима - на 
проверу психофизичке способности школа упућује кандида-

те који су ушли у ужи избор у надлежну Националну служ-
бу за запошљавање; лекарско уверење којим се потврђује 
здравствена способност кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду, уверење - доказ да лице 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита лли давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање, прибавља 
кандидат из извода из казнене евиденције код Министарства 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе; радну био-
графију осим за лица која први пут заснивају радни однос - 
пожељно доставити. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министартва просвете, науке 
и технолошког развоја а који се налази у дело “Ново на сајту” 
а потребну документацију заједно са попуњеним пријавним 
формуларом доставља школи. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаву са документацијом којом 
се доказује испуњеност услова слати на горе наведену адресу 
или предати лично радним даном. Особа за контакт: Марија 
Филиповић, секретар школе, тел. 035/8275-108.

ОШ „ЉУБИША УРОШЕВИЋ“
35220 Рибаре

Цара Душана 146
тел. 035/274-040

e-mail: skolaribare@gmail.com

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
оснонвој школи („Сл. гл. РС“, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 11/2019) за тражено радно место, односно да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 135. ст.2. 
чл.139. и 140. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/2018, 10/19, 6/20 ) 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије специјалистичке академске студије и то 1) 
студије другог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет , односно групе предмета студије дру-
гог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансцисциплинарне 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 сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка 2) 
овог члана мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте 
лице са стеченим одговарајућим високим образовање на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. наставник технике и тех-
нологије, професор техничког образовања, професор технике, 
професор технике и информатике, професор информатике 
и техничког образовања, професор техничког образовања и 
машинства, професор технике и машинства, професор машин-
ства, професор електротехнике, професор техничког образо-
вања и техничког цртања професор техничког образовања и 
физике, професор физике и основа технике, професор тех-
ничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику 
и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу, професор физике 
и основа технике за основну школу, професор техничког обра-
зовања и васпитања, професро техничког васпитања и обра-
зовања, професор политехничког образовања и васпитања, 
професор политехничког васпитања и образовања, професор 
политехничког образовања, професор технике и графичких 
комуникација, професор производно техничког образовања, 
дипломирани педагог за техничко образовање, дипломирани 
педагог за физику и основе технике, професор основа техни-
ке и производње, професор политехнике, професор технике 
и медијатекарства, професор техничког образовања и медија-
текар, дипломирани физичар, професор физике и основа 
технике за основну школу мастер, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу -мастер, дипло-
мирани професор технике и информатике- мастер, дипломи-
рани професор технике- мастер, мастер професор технике и 
информатике, мастер, професор информатике и технике, про-
фесор основа технике и информатике. Наставу из предмета 
одређенх у ставу 1. овог члана могу да изводе и лица која су 
завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том 
факултету савладала програм из тих предмета у трајању од 
осам семестара. Кандидат, поред одговарајућег образовања, 
мора да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да је држављанин Републике 
Србије, као и да није осуђиван правноснажном пресудом за 
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кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење , за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање, да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно васпитни рад. Уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику у обавези је да дос-
тави потврду одговарајуће образовне установе да је положио 
испит из српског језика. Уз пријаву на конкурс, кандидат је у 
обавези да достави: оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о стеченој стручној спреми; да је кандидат држављанин 
Републике Србије - приложити уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци; да је кандидат пунолетан - приложити 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; да кан-
дидат поседује психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима - на проверу психофизичке способности 
школа упућује кандидате који су ушли у ужи избор у надлеж-
ну Националну службу за запошљавање; лекарско уверење 
којим се потврђује здравствена способност кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду; уверење доказ да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
ти месеца као и за кривична дела насиље у породици одузи-
мање малолетног лица запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвњење закривично 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом утврђено дискиминаторно понашање, при-
бавља кандидат из извода из казнене евиденције Министарста 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе; радну био-
графију - осим за лица која први пут заснивају радни однос-по-
жељно доставити. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а који се налази у делу “Ново на сајту” 
и потребну документацију заједно са попуњеним пријавним 
формуларом доставља школи. Непотпуне и неблговремене 
пријаве неће се разматрати.

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана правил-
ником о врсти наставниак и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл.гласник бр. 11/2012 и 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 11/2019) за тражено радно место, однос-
но да има одговарјуће образовање у складу са чланом 135. 
ст.2 чл. 139. и 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Служени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 
6/20) лице које је стекло одговарајуће високо образовање 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије и то: 
1) студије другог степена из научне односно стручне области 
за опдговарајући предмет, одосно групе предмета 2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, 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. сеп-
тембра 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 договарајући предмет односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке стуковне студије) студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем; наставник немачког језика, 
професор односно дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет /профил немачки језик/, мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет /профил 
немачки језик/, мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм језик и књижевност и кутура, мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог степе-
на из научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет). Кандидат поред одговарајућег образовања, мора да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да је држављанин Републике Србије као и да није 
осуђиван правноснажном пресудом 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 малолет-
ног 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискриминторно понашање; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику у обавези је да достави потврду одговарајуће 

образовне установе да је положио испит из српског језика. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, 
да је кандидат држављанин Републике Србије - приложити 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци; да је кан-
дидат пунолетан - приложити оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; да кандидат поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима - на 
проверу психофизичке способности школа упућује кандидате 
који су ушли у ужи избор у надлежну Националну службу за 
запошљавање; лекарско уверење којим се потврђује здрав-
ствена способност, кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду; уверење - доказ да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом 
утврђено дискиминаторно понашање прибавља кандидат из 
извода из казнене евиденције код Министарства унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе, радну биографију осим 
за лица која први пут заснивају радни однос - пожељно доста-
вити. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет станици Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а који се налази у делу “Ново на сајту”, а потребну 
документацију заједно са попуњеним пријавним формуларом 
доставља школи. Непотпуне и неблговремене пријаве неће се 
разматрати.

Административно- финансијски радник
УСЛОВИ: кандидат поред одговарајућег образовања мора 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да је држављанин Републике Србије 
као и да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у 
породици одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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 санк-
цију и за које није у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику у обавези је да достави 
потврду одговарајуће образовне установе да је положио испит 
из српског језика. Уз пријаву на конкурс кандидат је уз обаве-
зи да достави: оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченој стучној спреми средње образовање четврти степен 
занимање економски техничар - правни техничар - гимна-
зија; да је кандидат држављанин Републике Србије - прило-
жити уверење о држављанству не старије од 6 месеци, да је 
кандидат пунолетан - приложити оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, да кандидат поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима - на 
проверу психофизичке способности школа упућује кандидате 
који су ушли у ужи избор у надлежну Националну службу за 
запошљавање; лекарско уверење којим се потврђује здрав-
ствена способност кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду; уверење - доказ да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, прибавља кандидат из 
извода из казнене евиденције код Министарства унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе, радну биографију осим 
за лица која први пут заснивају радни однос - пожељно доста-
вити. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја а који се налази у делу “Ново на сајту”, а потребну 
документацију заједно са попуњеним пријавним формуларом 
доставља школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

Чистачица

УСЛОВИ: кандидат поред одговарајућег образовања мора 
да има психичку, физичку и здравствену спсобност за рад 
са децом и ученицима, да је држављанин републике Србије, 
као и 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење за кривично 
дело примање мита или давање мита, за криивчно дело из 

групе кривичних дела против полне слободе и против правног 
саобраћаја и човечности и и других добара заштићених међу-
народним првом без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уколико кандидат није стекао обра-
зовање на српском језику у обавези је да достави потврду 
одговарајуће установе да је положио испит из српског јези-
ка. Уз пријаву на конкурс, кандидат је у обавези да достави 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стучној 
спреми о завршеној школи; да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије - приложити уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци; да је кандидат пунолетан - приложити оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; да кандидат 
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима - на проверу психофизичке способности шко-
ла упућује кандидате који су ушли у ужи избор у Националну 
службу за запошљавање лекарско уверење којим се потврђује 
здравствена способност кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду; уверење доказ да лице 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 мало-
летноглица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање прибавља 
кандидат из извода из казнене евиденције код Министарства 
унуштрашњих послова надлежне полицијске управе; радну 
биографију осим за лица која први пут заснивају радни однос 
- пожељно доставити. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а који се налази у делу “Ново 
на сајту”, а потребну документацију заједно са попуњеним 
пријавним формјуларом доставља школи. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

Сервирка

УСЛОВИ: кандидат поред одговарајућег образовања мора да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да је држављанин Републике Србије као и 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена б езусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породи-
ци одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће за кривично дело при-
мање мита или давање мита за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није у складу, са законом утврђено дискриминторно 
понашање, да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно васпитни рад. Уколико кандидат није стекао обра-
зовање на српском језику у обавези је да достави потврду 
одговарајуће образовне установе да је положио испит из срп-
ског језика. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
достави: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми - средње образовање трећи или четврти сте-
пен занимање куварске струке; да је кандидат држављанин 
Републике Србије - приложити уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци; да је кандидат пунолетан - приложити 
уверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; да кан-
дидат поседује психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима на проверу психофизичке способности 
школа упућује кандидате који су ушли у ужи избор у надлеж-
ну Националну службу за запошљавање. Лекарско уверење 
којим се потврђује здравствена способност кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду уверење доказ да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеци као и за кривична дела насиље у породици одузи-
мање малолетног лица запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвјење за кривично дело примање мита или 
давање мита за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе против првног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које, није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање прибавља 
кандидат из извода из казнене евиденције код Министарства 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе; радну 
биографију осим за лица која први пут заснивају радни однос 
- пожељно доставити. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а који се налази у делу “Ново 
на сајту”, а потребну документацију заједно са попуњеним 
пријавним формуларом доставља школи. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаву са докумен-
тацијом којом се доказује испуњенос услова слати на горена-
ведену адресу или предати лично радним даном од 9.00 до 
13.00 часова. Особа за контакт: Јасмина Станковић, секретар 
школе, тел. 035/274-952.

Наука и образовање
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ГИМНАЗИЈА 
35230 Ћуприја, Карађорђева 57

тел.035/8470-622

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљен 
кандидат који испуњава опште услове прописан Законом о 
раду као и посебне услове прописане чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” број 88/2017, 27/2018 -др.закон 10/2019 и 6/2020 1. да 
има договарајуће образовање основно образовање 2, да има 
психичку физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима 3. није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће за кривич-
на дела примање мита или давање мита за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није у складу са законом утврђено дискиминтор-
но понашање 4. има држављанство републике Србије 5. зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад. За наведено радно место кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
науке и технолошког развоја , а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Документа која се достављају уз пријаву на конкурс: 1. 
попуњен пријавни формулар 2. оригинал или оверена фото-
копија сведочанства иии уверења о завршеној основној школи 
3. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених. 4. оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству републике Србије не старије од 6 месеци 5. 
доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривич-
на дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у поро-
дици одузимаје малолетног лица запуштање и злоставјање 
малолетног лица или родоскрвнуће за кривична дела при-
мање или давање мита за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, противправнго саобраћаја и про-
тив човечности и других идобара заштићених међународним 
правом , без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није у складу са законом утврђено дискиминторно понашање 
од надлежне полицијске управе не старији од 6 месеци. 6. 
доказ о познавању језика на којем се остварује образовно 
васпитни рад кандидат доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе Кандидати 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих пооступака. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријаваје осам дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу. Особа за контакт Снежана Тимотијевић секретар 
школе, телефон 035/8470-622. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
35213 Деспотовац, Рудничка 1 

тел. 035/611-105

Наставник економске групе предмета у 
области туризма

Наставник услуживања, блок наставе и 
практичне наставе

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају услове из члана 
139. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, и 6/20) и услове 
прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника 
, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама. Такође за пријем у радни однос сваки од кандидата мора 
испуњавати следеће услове: да има одговарјуће образовање, 
докз да има психичку физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора о раду, да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће за кривич-
но 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 санк-

цију и за које није у складу са законом утврђено дисримина-
торно понашање, да има држављанство Републике Србије да 
зна језик на коме се остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се пријава која садржи 
доказ о држављанству Републике Србије (извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству, оригинал или ове-
рену фотокопију ) не старије од 6 месеци, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању , доказ 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у поро-
дици одузимање малолетног лица запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће , за кривична дела при-
мање и давање мита за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе , против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом без обзира на изречену кривичну санкцију и доказ да  
за кандидата није у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање (оригинал или оверена копија , не старија од 
6 месеци и радна биографија). Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете науке и технолошког развоја и потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља 
послодавцу. Конкурс спроводи конкурсна комисија имено-
вана од стране директора школе. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор , у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима и доноси рећшење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кнадидатима. Кандидат незадовољан решењем о изабраном 
кандидату може да поднесе жалбу директору у року од 8 дана 
од дана достављања решења. Директор одлучује о жалби у 
року од 8 дана од дана подношења. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе 
непосредно у секретаријату школе или препорученом поштом 
на горенаведену адесу, са назнаком „За конкурс“. Телефон: 
035/611-105.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „13. ОКТОБАР“

35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб

У тексту конкурса који је објављен у публикацији “Послови” 
дана 19.02.2020. године, у делу конкурса који се односи на 
назив радног места, уместо: наставник рачунарства и инфор-
матике, треба да стоји: наставник информатике и рачунарства. 
У свему осталом конкурс остаје исти.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-445

Наставник филозофије
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 20% радног 

времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
1) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2 )студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука ако 
има завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
или на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/15, 11/16, 13/16-
исп., 13/16, 2/17, 13/18 и 7/19); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има 
држављанство Републике Србије; да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 

добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС и одштампан и попуњен пријавни формулар 
достављају школи заједно са потребном документацијом. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: биографију, 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању или уверења о стеченом одговарајућем образовању ако 
диплома није издата (кандидат који има високо образовање 
стечено на студијама другог степена доставља оверену копију 
дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних 
академских, односно основних струковних студија), уверење 
надлежне полицијске управе да није правоснажно осуђиван за 
кривична дела прописана чланом 139.став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (уверење треба да 
буде издато након расписивања конкурса), оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци), оригинал или оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци), 
доказ да зна српски језик (овај доказ доставља само кандидат 
који одговарајуће високо образовање није стекао на српском 
језику). Лекарско уверење (доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима) дос-
тавља кандидат који буде примљен у радни однос,пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве и документацију достављати у 
затвореној коверти, лично или поштом на адресу школе, са 
назнаком „За конкурсну комисију” и навести назив радног 
места за које конкуришете (наставник филозофије). Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Адреса школе: Машинско-електротехнич-
ка школа, Бранка Крсмановића бб, 35250 Параћин. Контакт 
тел. 035/563-445.

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ“
35213 Деспотовац, Рудничка 10

тел. 035/613-719

1) Наставник математике
2 извршиоца

2) Психолог
УСЛОВИ: општи услови: поред општих услова прописаних 
чланом 24. став 1. закона о раду (“Службени гласник РС” број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 
95/19) кандидати треба да испуњавају и услове прописане 
чланом 139. 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017,27/2018-дру-
ги закони, 10/2019 6/2020 и то су 1. има одговарајуће обра-
зовање 2. има психичку физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима 3. није осуђивано 4. има 
држављанство Републике Србије 5. зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно васпитни рад (доказ кандидат 
доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику). Посебни услови према радним местима: 1. 
наставник математике, 2. психолог - VII/1 степен стручне спре-
ме, високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године члан 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања члан 2. Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник - Просветни 
гласник РС”, број 11/2012 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019).

3) Домар мајстор
УСЛОВИ: домар / мајстор одржавања, трећи степен струч-
не спреме било ког занимања (Правилник о организацији и 
систематизацији радних места у Основној школи “Деспот 
Стефан Високи” Деспотовац, деловодни број 636/2018-01 од 
22.03.2018. године 1382/2018-01 од 21.06.2018. године.

4) Чистачица
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа (Правилник о организа-
цији и систематизацији радних места у Основној школи Деспот 
Стефан Високи” Деспотовац деловодни број: 636/2018-01 од 
22.03.2018, 1382/2018/01 од 21. 06.2018. године)

ОСТАЛО: Кандидати за сва радна места попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи путем поште на горенаведену 
адресу са назнаком “За конкурс”. Уз пријаву (пријавни фор-
мулар) потребно је да кандидат поднесе и следеће доказе: 1. 
доказ о одговарајућој врсти и степену стручне спреме (ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом 

Наука и образовање
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образовању за радно место 1 и 2, односно диплому о степену и 
врсти образовања за радно место под 3. односно сведочанство 
о завршеној основној школи за радно место под 4) кандидат 
који има образовање из психолошких педагошких и методи-
дичких дисциплина доставља одговарајућу 2. потврду /уве-
рење (оверену фотокопију) високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеном стучном испиту (ове-
рена фотокопија) за радна места под 1. и 2., 3 потврду -уве-
рење да није осуђиван (издаје МУП) правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица , запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће за кривич-
на дела против полне слободе и против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
да за њега није у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање кандидати за сва радна места, 4. уверење 
о држављанству Републике Србије (оверена фотокоиија, не 
старија од 6 месеци) кандидати за сва радна места 5. доказ о 
познавању српског језика и језика н а коме се остварује обра-
зовно васпитни рад (доказ кандидат доставља уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику) канди-
дати за сва радна места. Уз пријаву на конкурс приложити и 6. 
радну биографију. Доказ о психичкој физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси се пре закључења уговора о раду, а након извршеног 
избора кандидата . Кандидати који испуњавају услове и уђу 
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Са кандидатима 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 учени-
цима, комисија за пријем обавиће разговор. Пријаве слати на 
горенаведену адресу школе са назнаком: „За конкурс”. Рок за 
пријаву 8 дана.

ОШ “ДУШАН ПОПОВИЋ”
35263 Белушић

Професор математике и информатике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” 88/2017, 27/2018. др закони и 10/2019) и то да 
имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” 88/2017, 27/2018. др закони и 10/2019 и Правил-
ником о врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, и 11/2019); да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља 
кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду); 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво ра у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело прима-
неј мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које, није у складу са Законом утврђено дискриминаторно 
понашање, да имају држављанство Републике Србије, да знају 
српски језик и језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високош-
колске установе надлежне за издавање таквих докумената о 
познавању језика на коме се изводи образовно васпитни рад).

Професор енглеског језика
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” 88/2017, 27/2018. др. закони и 10/2019) и то да 
имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” 88/2017, 27/2018. др. закони и 10/2019) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник - Просветни 
гласник РС”, бар.11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, и 
11/19); да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као 
доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела насиље у породиц и одузимање малолетног 
лица запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да имају држављансто 

Републике Србије, да знају српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику, кандидт доставља доказ 
одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената о познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад).

Професор немачког језика
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” 88/2017, 27/2018. др- закони и10/2019) и то 
да имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник 
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре закључења уго-
вора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће за кривич-
но 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 криивичну 
санкцију и за које није у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање, да имају држављанство Републике 
Србије, да знају српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику, кандидат доставља доказ одгова-
рајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих 
докумената о познавању језика на коме се изводи образовно- 
васпитни рад.

Педагог
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и то да 
имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ дос-
тавља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о 
раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није у складу са Законом утврђено дискриминаторно 
понашање да имају држављанство Републике Србије, д знају 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику кандидат доставља доказ одговарајуће високош-
колске установе надлежне за издавање таквих докумената о 
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).

Професор техничког и информатичког 
образовања

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС” 88/2017, 27/2018. др. законии 10/2019) и то : 
да имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставниак и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл. - Просветни гласник РС” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре закључења угово-
ра о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици одузимање малолетног лица, запуштње и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом. без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са Законом утврђено дискримина-
торно понашање, да имају држављанство Републике Србије да 
знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-

питни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће висо-
кошколске установе надлежне за издавање таквих докумената 
о познавању језика на коме изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању(ако диплома није уручена) у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, 88/2017, 27/2018 др. закони и 10/2019 и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, и 11/2019) не старију од 6 месе-
ци, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), не старије од 6 месеци, уверење о држављанству 
Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
ну фотокопију), доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело утврђено у члану 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” 88/2017, 27/2018-др. закон и 10/2019), не ста-
рије од 6 месеци. Пријаве са доказима о испуњености услова 
се достављају секретаријату школе на горе наведену адресу 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса лично или 
поштом на адресу школе, у затвореној коверти са назнаком 
„Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено 
време“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Телефон за контакт: 035/8413-126.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
35230 Ћуприја, Карађорђева 46

тел.035/8470-555

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да испуња-
ва услове прописане члановима 122, 139 и 140. став 1 и 2. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,-др. закони и 10/2019 у 
даљем тексту Закон). За директора школе може бити изабрано 
лице које има одговарајуће високо образовање стечено на 1) 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије , специјалистичке академске студије) и то 
1) студије другог степена из научне , односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета 2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне мултидисциплинарне, трансдисциплинрне студије 
другог степена , које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких наука уз 
шта 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 нај-
мање четири године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, које испуњава 
услове за наставника основне школе, за педагога и психоло-
га школе, које има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, 
васпитача и стручног сарадника, положен испит за директора 
школе (кандидат који нема положен испит за директора може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора шко-
ле положи у року од 2 године од дана ступања на дужност, 
због чега се пријава таквог кандидата без овог доказа неће 
сматрати непотпуном) које има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања које има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима које 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће за кривично дело примање 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање које 
има држављанство Републике Србије које зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Изузетно ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140. став 1 и 2. Закона. Дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има одговарајуће 
високо образовање из члана 140. став 3. Закона за наставнике 
те врсте школа, дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног 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: Кандидати достављају школи: 1) одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2) 
диплому о стеченом одговарајућем образовању за наставни-
ка основне школе, педагога психолога, 3) уверење о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, 4) исправу 
о положеном испиту за директора школе (ако је кандидат 
поседује), 5) потврду да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
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одговарајућег образовања, 6) лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не 
старије од 6 месеци), 7) уверење основног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак, доношењем наред-
бе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за кривична 
дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци) 8) уверење 
из надлежне службе МУП-а да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из члана 139. став 1. 
тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци) 9) уверење привредног суда да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци) 
10) уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци) 11) извод из матичне књиге рођених (венчаних 
за жене) 12) доказ о знању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику 13. 
Уколико је кандидат претходно обављао дужност директора 
установе дужан је да достави резултате стручно педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања 14) доказ 
о резултту стручно педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) уколико га кандидат има 15) 
биографију са кратким прегледом кретања у служби са пред-
логом програма рада директора школе. Наведена документа 
достављају се у форми оверених копија/оригинала. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса на горенаведену адресу у затво-
реној коверти са назнаком “Конкурс за избор директора школе 
- не отварати” лично или поштом. Достављена документација 
не враћа се кандидату. Све додатне информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе на телефон : 035/8470-
555 раднм даном од 9.00 до 13.00 часова.

ШОМО “ДУШАН СКОВРАН”
35230 Ћуприја, Иве Лоле Рибара 1 

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове - 

шеф рачуноводства
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове прописа-
не Законом о раду, као и посебне услове прописане чл. 139. 
и 140. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, др. закон 10/2019, 
6/2020, односно одговарајуће високо образовање из области 
економских наука у складу са Каталогом радних места и Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова у ШОМО 
“Душан Сковран” стечено на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова односно специја-
листичким струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године на 
основним студијама у трајању од најмање четири године по 
пропису који је уређивао високо обазовање до 10. септем-
бра 2005. године, 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима 3. да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за криивична дела примање мита 
или давање мита за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискиминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије 5. да зна српски језик - обра-
зовно васпитни рад се остварује на српском језику. Докази о 
испуњености услова који се достављају уз пријавни формулар: 
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе о одговарајућем 
образовању; 2. потврда да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од намање три месеца као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за кога није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање издат по објављивању 
конкурса; 3.уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија); 4. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 5. доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно васпитни рад доставља 
само онај кандидат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику. Услов под бројем 2. да запослени 
поседује психичку способност за рад, проверава се тако што 
се кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују на психолошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
доказ који се односи на физичку и здравствену способност 
кандидата доставља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријавни формулар и документацију кандидати достављају и 
кратку биографију са контакт подацима (ЈМБГ, адреса, теле-

фон). Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар 
(навести радно место за које се конкурише) који се може наћи 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (htp:// www. mpn.gov.rs). Пријавни 
формулар и потребну документацију послати на горенаведену 
адреу или предати лично у просторије школе, радним даном 
од 8.00 до 13.00 часова, у затвореној коверти са назнаком “За 
конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане чл. 
139. Закона о основма система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, др. закон 10/2019, 6/2020), 
односно да има стечено одговарајуће образовање - заврше-
ну основну школу. Кандидат поред одговарајућег образовања 
мора да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да је држављанин Републи-
ке Србије, као и да није осуђиван правноснажном пресудом 
закривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће за кривич-
но 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 санк-
цију и за које није, у складу са законом утврђено дискримин-
торно понашање; да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику, у обавези је да достави потвр-
ду огговарајуће образовне установе да је положио испит из 
српског језика. Уз пријаву на конкурс, кандидат је у обавези да 
доставти оверену фотокопију дипломе или уверење о стеченој 
стручној спреми о завршеној основној школи, да је државља-
нин Републике Србије - приложити уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци, да је кандидат пунолетан - приложити 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених да кан-
дидат поседује психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима - на проверу психофизичке способности 
школа упућује кандидате који су ушли у ужи избор у надлеж-
ну Националну службу за запошљавање. Лекарско уверење 
којим се потврђује здравствена способност кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду уверење - доказ да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног 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 правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање прибавља кандидат из извода из казнене евиденције 
код Министарства унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе, радну биографију, осим за лица која први пут засни-
вају радни однос - пожељно доставити. Кандидати су дужни 
да попуне пријавни формулар (навести радно место на које 
се конкурише) на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs). 
Пријавни формулар и потребну документацију треба послати 
на горенаведену адресу или предати лично у просторије шко-
ле, радним даном од 8.00 до 13.00 часова у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурсну комисију“. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА

ПУ “ДРАГОЉУБ УДИЦКИ”
23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/422-530 или 421-230

e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године

УСЛОВИ: кандидат треба да има средње образовање; да посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да је држављанин Републике Србије; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да зна српски језик и језик на ком се обавља 

васпитно-образовни рад. Додатни услов: обука за педагошког 
асистента (завршен прописан програм обуке за рад са децом и 
ученицима ромске националне мањине) - сертификат о завр-
шеном модулу (обуци) за педагошког асистента у складу са 
Правилником о програму обуке за Педагошког асистента („Сл. 
гласник РС” бр. 11/2010).

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве на конкурс доставити у затворе-
ној коверти. Документа за конкурс која кандидати треба да 
доставе су следећа: CV (радна биографија); уредно испуњен 
и одштампан пријавни формулар скинут са званичне стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци; оверена фотокопија дипломе; доказ 
о неосуђиваности (из казнене евиденције МУП-а); уверење о 
здравственој способности – кандидат ће доставити касније по 
доношењу одлуке о избору кандидата. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара предшколске установе 
и преко телефона: 0230/422-530 или 421-230.

Помоћни радник
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; основно образовање; да 
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да је држављанин Републике Србије; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да зна српски језик и језик на ком се обавља 
васпитно-образовни рад. Додатни услов: најмање 2 године 
радног искуства.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве на конкурс доставити у затворе-
ној коверти. Документа за конкурс која кандидати треба да 
доставе су следећа: CV (радна биографија); уредно испуњен 
и одштампан пријавни формулар скинут са званичне стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци; оверена фотокопија дипломе; доказ 
о неосуђиваности (из казнене евиденције МУП-а); уверење о 
здравственој способности - кандидат ће доставити касније по 
доношењу одлуке о избору кандидата. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара предшколске установе 
и преко телефона: 0230/422-530 или 421-230.

ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ“
24400 Сента, Максима Горког 1

тел. 024/812-165

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка радника са 

функције директора

УСЛОВИ: за наставника разредне наставе у школи може да 
буде изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 
139, 140, 141 став 7, 142 и члана 144 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017, 27/2018 
– др. закони и 10/2019) и члан 2 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017) и чланова 121 и 122 Стату-
та Основне школе „Стеван Сремац” из Сенте, уколико испуња-
ва следеће услове има одговарајуће високо образовање за 
наставника стечено 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 одговарајући предмет, односно 
групе предмета; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 подтач-
ка 2 овог члана мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске студије, однос-
но струковне студије и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној 
настави може да обавља лице које испуњава следећи степен 
и врсту образовања: професор разредне наставе, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ – мастер; 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
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ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
и други језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву (својеручно потписану) учесници конкурса достављају 
следећу документацију којом доказују да испуњавају прописа-
не услове: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању за наставника основне школе; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 
доказ прибављен од суда опште надлежности и одговарајуће 
организационе јединице Министрства унутрашњих послова о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као иза кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, односно о непостојању подигнуте оптужнице; преглед 
кретања у служби са биографским подацима.

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Благовременом пријавом на конкурс сматра се прија-
ва која је непосредно предата школи, секретаријату школе у 
затвореној коверти или пре истека рока утврђеног у конкурсу 
или је пре истека тог рока предата пошти у облику препору-
чене пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу или на 
дан државног празника, или у неки други дан кад школа не 
ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који 
се захтевају у конкурсу. Пријаве се достављају непосредно 
секретаријату школе или поштом на адресу: Основна школа 
„Стеван Сремац”, Максима Горког 1, 24400 Сента са назнаком 
„Конкурс за наставника разредне наставе на српском језику”. 
Информације се могу добити у секретаријату на телефон: 024/ 
812165.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОШ „ШАРСКИ ОДРЕД“
38157 Севце

Наставник разредне наставе

Васпитач
УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 
- др. 10/2019и 6/2020), кандидат који се пријави на конкурс 
мора да испуњава следеће услове: да има одговарајуће обра-
зовање (у складу са Правилником 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 и 13/2018); на основу члана 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), кандидат треба да 
има образовање стечено 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 одговарајући предмет, односно 
групе предмета, образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање, малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање и давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне болести, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (достављају кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз пријаву кандидати подносе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе или уверење о 
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци, или оверену фотокопију; извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; уверење 
из основог суда; уверење из МУП-а; лекарско уверење; доказ 
о познавању српског језика (само кандидати који образовање 

нису стекли на српском језику). Кандидати који су изабрани у 
ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Неблаговремене и непотпуне пријаве Конкурсна коми-
сија неће узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом и одштампа-
ним формуларом се достављају школи на горенаведену адре-
су. Све информације се могу добити на телефон: 0290/74-200.

СРЕДЊА ШКОЛА
38227 Звечан, Нушићева 7

тел. 028/664-064
e-mail: ss.graf zvecan@yahoo.com

Наставник физике

Наставник више стручних медицинских 
предмета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, 
кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене 
чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр .88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020. Уз пријаву кандидати подносе: одштампан 
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; пот-
писану биографију кандидата и контакт телефон; оверену 
копију дипломе о стеченом образовању (не старија од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија не старија од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена копија не старија од 
6 месеци); уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 
уверење да против лица није покренута истрага (не старије од 
6 месеци); уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (прилаже изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду). Сви докази прилажу се 
у оригиналу или овереној копији. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање

ОСНОВНА ШКОЛА “22. ДЕЦЕМБАР”
Рестелица

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник српског језика
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чл. 24 
ст. 1 Закона о раду, треба да испуњава и посебне услове пред-
виђене чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и 
посебне услове из Правилника о организацији и систематиза-
цији послова ОШ „22. децембар” у Рестелици. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; оверен препис/фото-
копију докумената о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених. Кандидат који буде изабран дужан је 
да пре закључења уговора о раду достави уверење о психич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, 
не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима вршиће Национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих поступака, а пре 
доношења одлуке о избору. Пријаве на конкурс са потребним 
документима, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром се достављају у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу: ОШ „22. децембар” Рестелица. 

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб

тел. 028/425-473, 028/425-475

Наставник у звање редовног професора 
за научну област Психолошке науке, ужа 

научна област Психологија

Наставник у звање доцента за научну 
област Психолошке науке, ужа научна 

област Психологија
на одређено време на 5 година

2 извршиоца

Лектор за француски језик
са 50% радног времена, на одређено време 

на 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом о 
раду, кандидати за наставника треба да испуњавају и посеб-
не услове предвиђене чланом 74 и 83 и 84. Закона о висо-
ком образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“ , број 
88/2017,27/18-др. закон, 73/18), и члана 139. и 143. Статутa 
Филозофског факултета, Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника Универзитета у Приштини са при-
временим седиштем у Косовској Митровици и Правилником 
о минималним условима за избор у звање наставника Фило-
зофског факултета у Косовској Митровици. Пријаве кандида-
та са прилозима (биографија;списак научних радова; радови; 
дипломе о одговарајућој стручној спреми; извод из матичне 
књиге рођених; уверење да кандидат није правоснажном пре-
судом осуђиван за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања јавне исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи; уверење о држављанству Републике Србије) подно-
се се на адресу: Филозофски факултет, Филипа Вишњића бб, 
38220 Косовска Митровица, са назнаком „За конкурс“. Канди-
дати за избор наставника у звање наставника су обавезни да 
сву потребну документацију доставе Факултету у штампаној 
форми и у електронској форми на CD и у PDF формату. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за 
подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса. Обавештења се могу добити на телефон 028/425-
473 и 425-475.

ОШ “КНЕЗ ЛАЗАР”
38207 Доња Гуштерица

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава све прописане услове 
члана 140. Закона основама системима образовања и васпи-
тања. Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника (“Службени гласник РС“, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 13/2018, 11/2019); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правоснажном судском пре-
судом за кривично дело утврђено чланом 139. став 1 тачка 
3. Закона о основама система образовања и васпитања за 
које је изречена казна затвора у трајању од три месеца као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање.да има 
држављанство Републике Србије, да познаје језик на коме се 
обавља васпитно образовни рад (доказ су у обавези да доста-
ве само они кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику). Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на адресу шко-
ле: ОШ „Кнез Лазар“; 38207 Доња Гуштерица. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: 1. пријемни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете http://
www.mpn.gov.rs/, 2. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању у складу са чланом 140. Закона о основама обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр 88/2017, 27/2018, 
и Закон 10/2019 и 6/2020”), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основним 
школама („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 2/2017, 13/2018, 11/2019); 3. оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, ако нема поло-
жен испит за лиценцу дужан је да исти положи 2. године од 
заснивања радног односа, 4. уверење о психичкој, физичкој 
и здраственој способности кандидат доноси пре закључења 
уговора. 5. уверење надлежног суда да није покренут кривич-
ни поступак (не старије од 6 месеци). 6. уверење надлежне 
службе МУП-а о казненој евиденцији из члана 139. став 1 тач-
ка 3. Закона о основама образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци). 7. уверење о држављанству Републике Србије и 
извод из матичне књиге рођених оригинал или оверена фото-
копија (не старије од 6 месеци), уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику подноси доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
школске установе. Проверу психофизичке способности канди-
дата који испуњава услове конкурса, а који се благовремено и 
са потпуном документацијом пријавили на конкурс и који уђу 
у ужи избор, вршиће Национална служба за запошљавање у 
Косовској Митровици применом стандардизованих поступака.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОШ “КНЕЗ ЛАЗАР”
38207 Доња Гуштерица

Наставник руског језика
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава све прописане услове 
члана 140. Закона основама системима образовања и васпи-
тања. Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника (“Службени гласник РС“, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 13/2018, 11/2019); да има 
психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правоснажном судском пре-
судом за кривично дело утврђено чланом 139. став 1 тачка 
3. Закона о основама система образовања и васпитања за 
које је изречена казна затвора у трајању од три месеца као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у кла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије, да познаје језик на коме се 
обавља васпитно образовни рад (доказ су у обавези да доста-
ве само они кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику). Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на адресу шко-
ле ОШ “Кнез Лазар”, 38207 Доња Гуштерица. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: 1. пријемни формулар 
са званичне интернет старнице Министарства просветe http://
www.mpn.gov.rs, 2. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању у складу са чланом 140. Закона о основама обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, и 
Закон 10/2019 и 6/2020), Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основним школа-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017, 13/2018, 11/2019). 3. оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, ако нема положен испит за 
лиценцу дужан је да исти положи 2. године од заснивања 
радног односа, 4. уверење о психичкој, физичкој и здрастве-
ној способности кандидат доноси пре закључења уговора. 5. 
уверење Надлежног суда да није покренут кривични поступак 
(не старије од 6 месеци). 6. уверење надлежне службе МУП-а 
о казненој евиденцији из члана 139. став 1 тачка 3. Закона 
о основама образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци). 7. уверење о држављанству Републике Србије и извод 
из матичне књиге рођених оригинал или оверена фотокопија 
(не старије од 6 месеци), уколико кандидат није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику подноси доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
школске установе. Проверу психофизичке способности канди-
дата који испуњава услове конкурса, а који се благовремено и 
са потпуном документацијом пријавили на конкурс и који уђу 
у ужи избор, вршиће Национална служба за запошљавање у 
Косовској Митровици применом стандардизованих поступака.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Обилић

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: у радни однос може бити примљено лице које 
испуњава услове прописане чланом 139. и 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“,бр.88/2017, 7/2018– др.закон, 10/2019 и 6/2020 ), и то: 
1. поседује стечено образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије), и на основним студијама у трајању 
од четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.септембра 2005.године, као и одговарајуће 
стручно звање из члана 2.став 1. Правилника о степену и 
врсти образовања 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), и то: професор разредне наставе, професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ 
- мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу, 2. поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом, односно ученицима; 3. није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
4. поседује држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик. Кандидати попуњавају формулар за пријем у радни 

однос у установи образовања и васпитања који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани образац пријавног фор-
мулара кандидати достављају: 1. оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућем стеченом образовању; 2. Уверење о неосуђи-
ваности (не старије од 6.месеци); 3. уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6.месеци); 4. извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверену 
фотокопију); 5. очитану личну карту; 6. уверење о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је осам 
дана од дана објављивања. Пријаве са пратећом документа-
цијом треба доставити лично или послати на адресу Основна 
школа „Бранко Радичевић“ у Обилићу, Цара Душана 7 са наз-
наком „Пријава на конкурс за наставника разредне наставе“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
38227 Звечан, Нушићева 4

тел. 028/665-012, 028/665-131

Наставник разредне наставе

Педагог школе
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139. и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 
6/20), да поседују седми степен стручне спреме у наведеном 
занимању (у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и струковних сарадника, који изводе образов-
но васпитни рад у основној школи („Сл. гласник - Просветни 
гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019).
.
ОСТАЛО: Пријавни формулар са сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз пријаву кандидати подносе: 
биографију, оверену копију дипломе, уверења о држављан-
ству Србије ,извод из матичне књиге рођених, да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца или 
да није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело про-
тив достојанства личности и морала, што доказује уверењем 
надлежног суда,уверење МУП-а да није под истрагом, лекар-
ско уверење да има психичку ,физичку и здравствену способ-
ност. Документа која се достављају не старија од 6 месеци. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок 
за пријављивање је 8 осам дана.

СТШ „ГРИГОРИЈЕ БОЖОВИЋ“
38228 Зубин Поток
тел. 028/460-108

1. Професор математике
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. 
има одговарајуће образовање; 2. има психичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
радоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног собраћаја и против човечности и добрих доба-
ра заштићених међународном правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом утвђе-
но дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије; 5.знање српског језика и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе: одштапан и попуњен пријавни формулар 
са званичне странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; диплому - уверење о стеченој стручној спре-
ми; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима (подноси се пре закључења уговора о 
раду); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139. став 1 тачка 3. Законом 
о основама система образовања и васпитања, извод из књиге 
рођених, извод из казнене евиденције при надлежној поли-
циској управи МУП-а (не старији  од шест месеци), уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). 
Доказ о знању језика на којим се изводи образовање-васпита-
ни рад у школи подноси кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стеченео на том језику. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана оглашавања. Непотпуна и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Пријаву на конкурс уз 
попуњен и од штапан пријавни формулар преузет са званичне 
странице сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, са потребном документацијом, доставити непосред-
но или поштом на адресу: СТШ „Глигорије Божовић“, Јелене 
Анжујске 17, 38228 Зубин Поток са назнаком „За конкурс“. 

Докази се достављају у оригиналу или овереној фотокопији. 
Оверене фотокопије не могу бити старије од 6 месеци. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на телефон: 028/460-
108.

ОСНОВНА ШКОЛА „КРАЉ МИЛУТИН“
38205 Косовска Грачаница

тел. 038/64-079

1. Наставник биологије

2. Наставник разредне наставе
3 извршиоца

3. Наставник музичке културе

4. Помоћно техничко особље - 
хигијеничар

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

КРАГУЈЕВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„МИЛЕТА НИКОЛИЋ“

34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3
тел. 034/6702-128

Наставник практичне наставе 
електрогрупе предмета

Наставник физике

Наставник машинске групе предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Кандидат за радно 
место наставника треба да испуњава услове из члана 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, и 
то да: а) има одговарајуће образовање прописано Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Електротехника, Машинство и обрада метала и 
Хемија, неметали и графичарство; б) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, 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 дискриминаторно понашање; 
г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тачке 5а), в), г) и д) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
попуњен и одштампан пријавни формулар; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ да 
кандидат има обавезно образовање из члана 140 овог закона 
- образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (уверење или потврда); 
за кандидате који ово образовање не поседују, у складу са 
чланом 142 став 2. наставник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
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као услов за полагање испита за лиценцу; доказ из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична 
дала наведена у условима из члана 139 Закона (оригинал или 
оверена копија); уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија); доказ одговарајуће високошколске установе о 
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад, 
уколико образовање није стечено на српском језику; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом изабрани кандидат ће доставити пре закључивања уго-
вора о раду. Пријаве доставити у року од 8 дана лично или на 
одресу: Техничка школа „Милета Николић“, Јосифа Панчића 
3, 34300 Аранђеловац. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Редовни професор за ужу научну 
област Примењено рачунарство и 

Информационе технологије и системи
у Институту за математику и информатику 

Факултета, на одређено време на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области рачунарских 
или техничких наука. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 – други 
закон, 73/18 и 67/19), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факулте-
та, Правилником о условима за избор наставника Факултета 
и Правилником о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова 
треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и 
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доста-
вити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спре-
ми и списак и сепарате објављених радова, односно радова 
за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до 
момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних 
органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом 
осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсифико-
вања исправе коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској установи. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Ванредни професор за ужу научну 
област Алгебра и логика

у Институту за математику и информатику 
Факултета, на одређено време на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области математичких 
наука. Остали услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 – други закон, 73/18 
и 67/19), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о ближим условима и поступку за избор у звање наставника 
Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником 
о условима за избор наставника Факултета и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака Факултета, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова 
треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и 
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доста-
вити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спре-
ми и списак и сепарате објављених радова, односно радова 
за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до 
момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних 
органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом 
осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсифико-
вања исправе коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској установи. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДУШАН РАДОЊИЋ“
34304 Бања

тел. 034/6777-014

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чланом 139,140 
и 144 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпи-

тања, наставу разредне наставе може да изводи лице са висо-
ком стручном спремом, и то: 1) професор разредне наставе, 
2) наставник разредне наставе, 3) професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом или учитељс-
ком школом, 4) професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, 5) мастер учитељ, 6) дипломирани учитељ 
- мастер; 7) професор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу. Кандидат за наставника разредне наставе тре-
ба да: У радни однос у установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1. 
овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 
1. тач. 1), 3)–5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Да није осуђиван и да се против њега не 
води кривични поступак

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе следеће 
доказе о ипуњености услова конкурса, оригинал или оверене 
фотокопије не старије од 6 месеци: диплому о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених - нови образац, уверење о 
неосуђиваности, уверење да кандидат није осуђиван и да се 
против њега не води кривични поступак. Пријаве се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”, 
на адресу: Основна школа „Душан Радоњић“, 34304 Бања, са 
назнаком „По конкурсу“. Одлука о избору биће донета у закон-
ском року. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Додатне информације се могу добити и 
на телефон: 034/6777-014.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛУТИН И 
ДРАГИЊА  ТОДОРОВИЋ“

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

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 
услове из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 – др. закони 
и 10/2019) и Правилника о организацији рада и систематиза-
цији радних места школе: да има одговарајуће високо обра-
зовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17, 3/17 и 13/2018) за 
радно место наставника разредне наставе, односно да има 
звршену основну школу за радно место чистачице; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља школи и то: доказ 
о одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе/
сведочанства траженог степена и врсте образовања, однос-
но уверења - ако диплома није издата); уверење или потврда 
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлеж-
на полицијска управа(не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија); уколико кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обаве-

зи је да достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Прија-
ва на конкурс треба да садржи податке о кандидату: име и 
презиме, краћа биографија, адреса пребивалишта или бора-
вишта, контакт телефон. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Небла-
говремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном докумен-
тацијом неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом доставити са назнаком “За конкурс: радно 
место наставник разредна наставе” или “За конкурс: радно 
место чистачица”, на адресу: Основна школа “Милутин и Дра-
гиња Тодоровић”, 34000 Крагујевац, Саве Немањића 2, тел. 
034/332-712.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

34000 Лапово, Косовских јунака 10
тел. 034/850-050

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20) и то: да 
поседује одговарајуће високо образовање у наведеном зани-
мању у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, као и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); да поседује 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним формуларом достављају школи. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1. попуњен пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, са 
одштампаним формуларом; 2. доказ о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству, не старије од 6 месеци); 3. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 4. оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; 6. уверење о неосуђиваности (оригинал или оверена 
фотокопија), не старије од 6 месеци; 7. доказ о знању јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад, знање јези-
ка се доказује достављањем оверене фотокопије дипломе о 
стеченом образовању. Доказ о испуњености услова из тачке 
2 (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о 
раду. Кандидат треба да уз одштампани пријавни формулар 
достави и податке о својој адреси и контакт телефону. Пријаве 
на конкурс се подносе у затвореној коверти са назнаком: „За 
конкурс - наставник разредне наставе” поштом на адресу: ОШ 
“Светозар Марковић”, 34220 Лапово, Косовских јунака 10 или 
се непосредно предају секретару школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, контакт теле-
фон: 034/850-050.

Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова чистачице 
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
1. поседује одговарајуће образовање - основно образовање, 
2. поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс 
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је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним формуларом достављају школи. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1. попуњен пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, са 
одштампаним формуларом; 2. доказ о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству, не старије од 6 месеци); 3. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или фотокопија); 4. оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе-сведочанства о завршеном 
основном образовању; 6. уверење о неосуђиваности (ориги-
нал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; 7. доказ 
о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
знање језика се доказује достављањем оверене фотокопије 
дипломе о стеченом образовању. Доказ о испуњености усло-
ва из тачке 2 (лекарско уверење) подноси се пре закључења 
уговора о раду. Кандидат треба да уз одштампани пријавни 
формулар достави и податке о својој адреси и контакт теле-
фону. Пријаве на конкурс се подносе у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурс - чистачица” поштом на адресу: ОШ 
“Светозар Марковић”, 34220 Лапово, Косовских јунака 10 или 
се непосредно предају секретару школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, контакт теле-
фон: 034/850-050.

ОШ „ЖИВАДИНКА ДИВАЦ“
34000 Крагујевац, Краља Милутина бб

тел. 034/300-961

Наставник разредне наставе

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19), и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 02/2016, 10/2016, 11/2016, 02/2017 и 
03/2017) - за наставника; за спремачицу - основно образо-
вање; 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 каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријемни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи и то: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, односно уверење ако диплома није издата; уве-
рење да није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1. 
тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
не старије од 6 месеци; уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци; доказ о знању српског језика на којем се изводи 
образовно-васпини рад у школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); извод из матичне књиге 
рођених; уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима - ово уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве на конкурс се подносе у затвореној ковер-
ти са назнаком „За конкурс”, поштом на адресу: ОШ „Жива-
динка Дивац“, Краља Милутина бб, 34000 Крагујевац или се 
непосредно предају секретару школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе сваког радног 
дана у времену од 09.00 до 13.00 часова или путем телефона: 
034/300-961.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „ВУКАШИН МАРКОВИЋ”

34000 Крагујевац, Јанка Веселиновића бб
тел. 034/332-179

Дефектолог наставник у посебним 
условима рада (олигофренолог)

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају услове прописане 
чланом 139, 140, 142 став 1. и 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. У радни однос на радном месту 

дефектолога наставника у посебним условима рада може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1. има одго-
варајуће образовање за рад са ученицима са сметњама у мен-
талном развоју, у складу са чланом 140 став 1. и 2. Закона о 
основама система, односно да је стекао одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године), образовања и васпитања, за рад са уче-
ницима са сметњама у менталном развоју, 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије и 
5. зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
1) доказ о држављанству Републике Србије (извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству); 2) оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
обаразовању; 3) оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу (осим приправника и других лица која могу засновати радни 
однос без положеног одговарајућег испита); 4) доказ да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
му је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као ни за кривична дела: насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 5) доказ о знању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском јези-
ку. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампани пријавни формулар 
заједно са потребном документацијом достављају школи. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Пријавни формулар 
са потребном документацијом се подноси лично или се шаље 
на адресу: Школа за основно и средње образовање „Вукашин 
Марковић”, Јанка Веселиновића бб, 34000 Крагујевац. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и преко телефона: 034/332-179.

СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”
34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 2

тел. 034/6841-659
e-mail: office@ssbatocina.edu.rs

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних чланом 
24 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
75/14, 13/17 – Одлука УС и 95/18- аутентично тумачење), тре-
ба да испуњава следеће услове: 1) да има основно образо-
вање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривича дела примање или давање мита, за криви-
ча дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља школи, и то: 
доказ о одговарајућем образовању (диплому); 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривича дела примање или 
давање мита, за кривича дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање – уверење 
из МУП-а не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених - са холограмом; уверење о држављанству Р.Србије 
– не старије од 6 месеци; доказ о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није сте-
као средње, више или високо образовање на српском језику 
у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе); 
доказ о испуњености услова под редним бројем 2) (лекарско 
уверење) кандидат прилаже пре закључења уговора о раду. 
Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или овере-
ни преписи/фотокопије. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
формирана одлуком директора школе. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ при-
меном стандардизованих поступака. Уколико је већ изврше-
на психолошка процена способности (у периоду од 6 месеци 
пре истека рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће у 
пријави назначити када и где је извршена. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са канди-
датима обавиће се у просторијама школе, о чему ће кандидати 
бити накнадно обавештени. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” 
НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу, са назна-
ком “Пријава на конкурс”.

СРЕДЊА ШКОЛА
34220 Лапово, Светозара Марковића, 43

тел. 034/6100-230

Наставник угоститељске групе предмета
УСЛОВИ: кандидати поред општих услова предвиђених зако-
ном о раду морају испуњавати услове за пријем у радни однос 
утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019 и 6/2020) и то ако : 1) имају одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство 
и туризам; 2) психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица и родоскрвнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије, 5) да знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно – васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. Потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи и то: 1) оригинал или оверена копија 
дипломе, одн. уверења којим се доказује одговарајуће обра-
зовање; 2) уверење о држављанству не старије од 6 месеци; 
3) извод из матичне књиге рођених са холограмом 4) доказ да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривича дела примање 
или давање мита, за кривича дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање – уверење из МУП-а не старије од 6 месеци; 5) доказ о 
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад 
(уколико кандидат није стекао средње, више и високо обра-
зовање на српском језику у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе); 6) доказ о испуњености услова под 
редним бројем 2) (лекарско уверење) кандидат прилаже пре 
закључења уговора о раду. Докази који се прилажу морају 
бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок за 
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доставу пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаву са потребним документима 
слати на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Информације се могу добити на 
горе наведени број телефона. Моле се кандидати да уз пријаву 
приложе и контакт телефон.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 8 

тел. 034/332-461

Хигијеничар

Хемијско-технолошки техничар

Техничар електротехнике
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања и 
услове предвиђене Правилником о организацији и системати-
зацији послова Прве техничке школе. Такође у радни однос 
сваки од кандидата мора испуњавати следеће услове: 1. да 
има одговарајуће образовање, 2. да има психичку, физичку и 
зравствену 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 3. да има држављанство Републике Србије; 4. да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тачке 1), 3) и 4) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: 1) доказ о држављанству Репу-
блике Србије (извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству) оригинал или оверену фотокопију - не старије 
од 6 месеци, 2) оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем обаразовању; 3) доказ да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
му је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као ни за кривична дела: насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; (оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци. 4) радну биографију. Кандидат (учесник конкурса 
за пријем у радни однос) - попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, достављају Посло-
давцу. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од 
стране директора школе. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима.Кандидат незадовољан решењем о изабраном 
кандидату може да поднесе жалбу директору у року од 8 дана 
од дана достављања решења. Директор одлучује о жалби у 
року од 8 дана од дана подношења. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће разматрати. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе, 
непосредно у секретаријат школе или препорученом поштом 
на адресу: Прва техничка школа, Радоја Домановића 8, 34000 
Крагујевац. Додатне информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и преко телефона: 034/332-461.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МОМА СТАНОЈЛОВИЋ“

34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 40
тел. 034/332-909

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 

утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и 
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/18 – др. Закони 
и 10/19) и Правилника о организацији рада и систематизацији 
радних места у школи и то: у погледу образовања, кандидат 
за радно место референт за финансијско-рачуноводствене 
послове треба да има завршену: средњу школу, IV степен 
и знање рада на рачунару; послове радника на одржавању 
хигијене – чистач/ица може обављати лице које има заврше-
ну основну школу; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи и то: доказ о одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе/сведочанства траженог степена 
и врсте образовања или други одговарајући доказ); уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених са холограмом(оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству не старије од 6 месеци(ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење или потврда о неос-
уђиваности за горенаведена кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање које издаје надлежна полицијска 
управа(не старије од 6 месеци); уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс треба да садржи и податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта или боравишта, контакт 
телефон), радно место на које кандидат конкурише. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор, биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са 
неовереном документацијом неће се узимати у разматрање. 
Пријаву на конкурс са потребном документацијом са назнаком 
“За конкурс за радно место__________”, доставити на адресу: 
ОШ „Мома Станојловић“, Кнеза Михаила 40, 34000 Крагујевац.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 8

тел. 034/332-461

Наставник хемије
3 извршиоца

Наставник стручне групе предмета 
- подручје рада Геодезија и 

грађевинарство, грађевински инжењер

Наставник стручне групе предмета 
- подручје рада Геодезија и 

грађевинарство, инжењер архитектуре

Наставник стручне групе предмета - 
подручје рада Електротехника, смер 

електроенергетика
4 извршиоиоца

Наставник стручне групе предмета 
- подручје рада Електротехника - 

електротехника и рачунарство
4 извршиоца

Наставник стручне групе предмета 
- подручје рада Електротехника - 

телекомуникације

Педагог
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају услове из члана 
139, 140 и 142 став 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и услове предвиђене Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних настаника и Правилника о организацији и систе-
матизацији послова. Такође кандидат мора испуњавати сле-
деће услове: 1. да има одговарајуће образовање у складу са 

чланом 140 став 1. и 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, 2. да има психичку, физичку и зравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из тачке 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: 1) доказ о држављанству Репу-
блике Србије (извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству) оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од 6 месеци, 2) оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које му је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као ни за кривична дела: насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ 
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци, 4) доказ о знању српског језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; 
5) радну биографију. Кандидати (учесник конкурса за пријем 
у радни однос) попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају послодавцу. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора 
школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату 
може да поднесе жалбу директору у року од 8 дана од дана 
достављања решења. Директор одлучује о жалби у року од 8 
дана од дана подношења. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе, непосредно 
у секретаријат школе или препорученом поштом на адресу: 
Прва техничка школа, Радоја Домановића 8, 34000 Крагујевац. 
Додатне информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе и преко телефона: 034/332-461.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ЈАКШИЋ”
34000 Крагујевац, Кајмакчаланска 59

тел. 034/302-136

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Стручни сарадник - психолог школе
УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 
и 10/2019) и то: да имају одговарајуће високо образовање, у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019), 
као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. 
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2019 и 11/2019); да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: 
доказ о одговарајућем образовању (оверен препис или овере-
на фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања, 
односно уверења - ако диплома није издата, овера не старија 
од 6 месеци); уколико кандидат није стекао одговарајуће 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 
не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци); уверење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење или потврда 
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлежна 
полицијска управа (не старије од 6 месеци оргинал или овере-
на фотокопија); уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс 
треба да садржи и податке о кандидату (име и презиме, адреса 
пребивалишта или боравишта, контакт телефон), радно место 
на које кандидат конкурише. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са потреб-
ном документацијом са назнаком „За конкурс за радно место 
_______________” (уписати радно место на које се конкури-
ше) доставити на горе наведену адресу. Телефон за контакт 
је 034/302-136, а контакт особа је Јелена Митровић, секретар 
школе.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ”
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 2 

тел. 034/370-205 

Кувар
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - кувар: средње обра-
зовање (III, IV или V степен стручне спреме, угоститељска 
струка).

Хигијеничар
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - основно образовање (I 
степен стручне спреме ) или II степен стручне спреме.

Спремачица
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - основно образовање и 
први степен стручне спреме.

Наставник вежби и практичне наставе у 
блоку за лабораторијске техничаре

са 83,15% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: виши лабораторијски 
техничар; специјалиста струковни медицинско-лаборато-
ријски технолог; струковни медицинско-лабораторијски техно-
лог; специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер; 
струковни санитарно-еколошки инжењер; виши медицин-
ско-лабораторијски техничар. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидати достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс се објављује 
у публикацији „Послови” - Националне службе запошљавања 
(НСЗ). Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од 
стране директора школе. Кандидати треба да испуљавају сле-
деће услове: претходно стечено средње образовање у под-
ручју рада Здравство и социјална заштита; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма- доказ се прибавља пре закључења уговора о раду; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, 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 дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије и да зна српски језик. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству Републике Србије (извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству) оригинал или 
оверену фотокопију; оригинал, оверен препис или оверену 

фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ да није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које му је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као ни за кривична дела: 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и доказ да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; (оригинал или оверену 
фотокопију не старије од 6 месеци) - добија се у МУП-у; доказ 
о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику; радну биографију (CV).

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област 

Генетика
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005 године), односно стечен назив доктора наука по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област 

Педијатрија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005 године), односно стечен назив доктора наука по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; завршена одговарајућа здравствена специјали-
зација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Хирургија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005 године), односно стечен назив доктора наука по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; завршена одговарајућа здравствена специјали-
зација

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Интерна медицина

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005 године), односно стечен назив доктора наука по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; завршена одговарајућа здравствена специјали-
зација.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Хигијена и екологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005 године), односно стечен назив доктора наука по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 
73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о 
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
потребно је доставити и: биографију, оверене фотокопије 
диплома, списак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном 
односу на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потвр-
ду Комисије за квалитет о педагошком раду. Упутством за при-
мену, начин достављања, попуњавања и утврђивање реле-

вантних докумената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање Универзитета у Крагујевцу (http://www.
kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) i Odlukom 
o izmenama i dopunama Uputstva (http://www.kg.ac. rs/Docs/
Odluka_o_izmenama _i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf 
), утврђена је обавеза кандидата да релевантна документа 
која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и 
обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8. Пра-
вилником о начину и поступку заснивања радног односа и сти-
цању звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и 
у електронској форми (на компакт диску-ЦД). Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања.

Истраживач сарадник за ужу научну 
област Физикална медицина и 

рехабилитација
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских 
студија, пријављена тема докторске дисертације, сваки прет-
ходни степен студија завршен са просечном оценом најмање 
осам (8), бављење научноистраживачким радом, најмање 
један објављен рецензиран научни рад.

Истраживач сарадник за ужу научну 
област Физикална медицина и 

рехабилитација
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских 
студија, пријављена тема докторске дисертације, сваки прет-
ходни степен студија завршен са просечном оценом најмање 
осам (8), бављење научноистраживачким радом, најмање 
један објављен рецензиран научни рад

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом 
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на 
конкурс доставити: биографију, оверене фотокопије диплома, 
списак стручних и научних публикација и по један примерак 
тих публикација у складу са упутством које се налази на стра-
ници Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и у 
електронској форми (на компакт диску-ЦД). Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

34106 Ердеч, Партизанских курира бб
тел. 034/300-237, 311-985

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и то: да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ 
бр. 11/2012, 15/2013, 02/2016, 10/2016, 11/2016, 02/2017, 
03/2017, 13/2018 и 11/2019) - за наставника; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријемни формулар 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 издата; уверење 
да није осуђиван за кривична дела из члана 139. став 1. тач-
ка 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 (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); извод из матичне књиге 
рођених; уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима - ово уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 

Наука и образовање
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Наука и образовање

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве на конкурс се подносе у затвореној коверти са 
назнаком „За конкурс” поштом на адресу ОШ ”Доситеј Обрадо-
вић”, Партизанских курира бб, 34106 Ердеч или се непосредно 
предају секретару школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе сваког радног дана у време-
ну од 09.00 - 13.00 часова или путем телефона 034/300-237, 
311-985.

СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉ ПЕТАР I“
34310 Топола, Шумадијска 2

тел. 034/6811-035
e-mail: ss.kraljpetar1@mts.rs

Наставник ветеринарске групе предмета

Наставник пољопривредне групе 
предмета

УСЛОВИ: кандидат за радно место наставника треба да 
испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће обра-
зовање прописано Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада пољопривреда, произ-
водња и прерада хране („Сл. гласник РС“, бр. 5/2015, 10/2016, 
2/2017 и 13/2018.); б) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака а), в) г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ 
о испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: 1. попуњен и одштампан 
пријавни формулар; 2. оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; 3. доказ да кандидат има оба-
везно образовање из члана 140. овог закона - образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (уверење или потврда или уверење о 
положеном испиту за лиценцу): за кандидате који ово образо-
вање не поседују, у складу са чланом 142 став 2 наставник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; 4. доказ из казнене евиденције МУП-а да кандидат 
није осуђиван за кривична дела наведена у условима из чла-
на 139 Закона (оригинал или оверена копија); 5. уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија); 6. доказ одго-
варајуће високошколске установе о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад, уколико образовање није 
стечено на српском језику; 7. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); 8. доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом изабрани канди-
дат ће доставити пре закључивања уговора о раду. Пријаве 
доставити на адресу: Средња школа “Краљ Петар I” Топола, 
Шумадијска 2, 34310 Топола, са назнаком „За конкурс - не 
отварати“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

КРАЉЕВО

СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”
36350 Рашка, Омладински центар бб

Наставник енглеског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

запослене са одсуства ради неге детета, а 
најкасније до 10.11.2020. године

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

запослене са одсуства ради неге детета, а 
најкасније до 24.12.2020. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), Законом о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС и 113/17), Правилником о врсти и степену 
образовања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), 
Правилником о организацији и систематизацији радних места 
и то: да су држављани Републике Србије; да су пунолетни; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да знају српски језик; да имају: 1. 
образовање у складу са одредбама члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020), а у погледу врсте 
стручне спреме да испуњава услове прописане Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/16, 2/2017, 
13/2018 и 7/2019); 2. у складу са чланом 142 став 1, 2 и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020), 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 дипломи-
рања, 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. Сматра се да наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има тражено образовање из става 1 овог члана зако-
на. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС. Уз попуњени пријавни формулар кандидати треба да 
приложе следеће доказе: извод из матичне књиге рођених (са 
холограмом), уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), диплому или уверење о врсти и степену стручне спреме, 
извод из казнене евиденције (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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
потврду високошколске установе да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но  на високошколској установи у току студирања 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. Докази се подносе у оригиналу или 
овереној фотокопији. Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Доказ 
о познавању српског језика подноси кандидат који није сте-
као 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 публикацији „Послови”. 
Пријаве се предају лично у секретаријату школе или путем 
поште на адресу школе. Решење о избору кандидата биће 
донето у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима.

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

1. Наставник српског језика и 
књижевности

са 75% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана (до повратка запослене са одсуства 

ради неге детета), а најкасније до 11.07.2020. 
године

2. Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (до повратка са 

функције директора)
УСЛОВИ: у погледу услова извршиоци треба да испуњавају 
услове прописане Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017, 27/2018, 10/2019), Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17-одлука УС и 113/17), Правилником о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Сл. гласник РС“ бр.15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, и 7/2019), Правилником 
о организацији и систематизацији радних места и то: -да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма, 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 злос-
тављање 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, да зна српски језик, да има: 1. обра-
зовање у складу са одредбама члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („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, и 7/2019). 2. у складу са чланом 142 
став 1.2. и 4. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” бр. 88/2017,27/18,10/2019), 
обавезно образовање из члана 140 овог закона 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, 
наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезна да стек-
не у року од једне, а највише од две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има тра-
жено образовање из става 1. овог члана закона. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС. Уз попуње-
ни пријавни формулар кандидати треба да приложе следеће 
доказе: извод из матичне књиге рођених (са холограмом), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), дипло-
му или уверење о врсти и степену стручне спреме, извод из 
казнене евиденицје (КЕ) као доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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, потврду високош-
колске установе да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студирања 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. 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 позна-
вању српског језика подноси кандидат који није стекао дипло-
му на српском језику. Докази који су приложени уз пријаву не 
враћају се. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Рок за подношење пријава за учешће на кон-
курсу је 8 дана од дана оглашавања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве се предају лично у секретаријату школе 
или путем поште на адресу школе: Гимназија Врњачка Бања, 
Хероја Чајке 18, 36210 Врњачка Бања. Решење о избору кан-
дидата биће донето у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима.

Пословни центри НСЗ
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ОШ „МЛАДОСТ“
36217 Врњци, Железничка 26

1. Наставник српског језика
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
из члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017-одлука УС и 113/2017), кан-
дидат треба да испуњава и услове у складу са чланом 139 и 
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018- др.закони, 
10/19 и 6/2020) и да има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: уверење о држављанству не старије од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених са холограмом; оригинал или оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању из чла-
на 140 Закона о основама ситема образовања и васпитања. У 
складу са чланом 142 став 1 и 2 Закона, обавезно образовање 
лица из члана 140 овог закона је образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској 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, настав-
ник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Доказ о испуње-
ности услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основа-
ма ситема образовања и васпитања - за извођење наставе на 
српском језику (уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење), подноси само изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду; уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи у складу са чланом 154. став 2. Зако-
на. Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно 
овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не, непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из претходног ста-
ва и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве на са 
потребном документацијом слати на адресу школе: Пријаве 
са потребним документима слати на адресу: Основна школа 
„Младост“, 36217 Врњци, Железничка 26. Сва обавештења на 
телефон: 036/631-885.

ОШ „БАНЕ МИЛЕНКОВИЋ“
36216 Ново Село
тел. 036/631-825

1. Чистачица
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа 
из члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09 , 32/13, 75/14,13/2017-одлука УС, 113/2017 и 
95/2018-аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава 
и услове у складу кандидат треба да испуњава и услове у скла-
ду са чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18-др.зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и чланом 37. Правилника о организа-
цији и систематизацији послова ОШ „Бане Миленковић” Ново 
Село број 122/3 од 19.03.2018. године. Уз пријаву на конкурс 
доставити: уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених са холограмом, оригинал или 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању из 
члана 139 Закона о основама ситема образовања и васпитања 
односно члана 37. Правилника о организацији и систематиза-

цији послова ОШ „Бане Миленковић” Ново Село и то диплому 
о стеченом основном образовању, доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење), подноси само изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду, уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање.Доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 
5 Закона о основама ситема образовања и васпитања - зна 
српски језик и језик на коме остварује образовно васпитни рад 
(уколико кандидат није стекао основно образовање на српс-
ком језику у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика), кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи у складу са чланом 154. став 2. Зако-
на. Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно 
овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не, непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. Коми-
сија 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. 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. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из 
претходног става и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријаве са потребним документима слати на адресу: Основ-
на школа „Бане Миленковић”, Банета Миленковића 11, 36216 
Ново Село. Сва обавештења на телефон: 036/631-825. 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 
36215 Вранеши, Михајла Петровића Аласа 1

тел. 036/5466-263

1. Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са Законом и то: 1) 
да има завршено основно образовање и васпитање, 2)да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање ри месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимања, малолетног лица,запуштања 
и злостављања малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела давања и примања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против  човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја којизаједно 
са потребном документацијом достављају школи. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење се 
прилаже пре потписивања уговора о раду. Копије морају бити 
оверене, овера не сме бити старија од 6 месеци. Лекарско уве-
рење се доставља по коначности одлуке о озбору кандидата, 
а пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 
8 дана.од дана објављивања истог. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним 
документима слати на адресу: Основна школа „Бранко Радиче-
вић“, Вранеши, Михаила Петровића Аласа 1. Сва обавештења 
на телефон: 036/5466-263.

ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ“
36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

тел. 036/611-440

1. Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17- одлука УС, 113/17,95/18 ), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене чланом: 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18,10/2019, 6/2020) и члановима 46. Правилни-

ка о организацији и систематизацији послова ОШ „Попински 
борци“, број 400 од 23.03.2018. године. У складу са чл. 139. 
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18,10/2019, 6/2020) у радни однос 
у установи може да буде примљено лице, под условима про-
писаним Законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање, 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Поред наведених услова, кандидат 
треба да испуњава и услове из члана 46. Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова ОШ „Попински борци“ 
Врњачка Бања, број 400 од 23.03.2018. године, односно да 
има: 1. основно образовање - I степен стручне спреме. Докази 
које кандидат прилаже уз потписану пријаву: 1. оверен пре-
пис (копију) дипломе о завршеном основном образовању; 2) 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о рад); 3) 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); 5) извод из матичне књиге рођених са холограмом, 
6) доказ о испуњености услова из члана 139. став 1. тачка 5 
Закона о познавању српског језик као језика на којем оства-
рује образовно-васпитни рад (подносе кандидати који нису 
стекли средње, више или високо образовање на српском 
језику). Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непоту-
не пријаве неће се узети у разматрање. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе из претходног става и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пријаве слати на адресу: ОШ „Попински борци“, 
Врњачка Бања, Хероја Маричића 12. Детаљније информације 
на телефон: 036/611-440.

ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ“
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 12

тел. 036/611-440

1. Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС, 113/17,95/18), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене чланом: 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18,10/2019, 6/2020) и члановима 44. Правилника о 
организацији и систематизацији послова ОШ`  ̀Попински бор-
ци” Врњачка Бања, број 400 од 23.03.2018. године. У складу са 
чл. 139. Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18,10/2019, 6/2020) у радни 
однос у установи може да буде примљено лице, под услови-
ма прописаним Законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање, 2) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
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но дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Поред наведених услова, кандидат 
треба да испуњава и услове из члана 44. Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова ОШ „Попински борци“ 
Врњачка Бања, број 400 од 23.03.2018. године, односно да има: 
1. средње образовање и то из подручја: Машинства и обраде 
метала, и звање бравара, машинбравара, зидара, електрича-
ра, столара и другу средњу школу и да је стручно оспособљен 
за ложача парних котлова; 2. положен стручни испит из посло-
ва заштите од пожара; 3. положен испит за рад са судовима 
под притиском (за послове руковања постројењем у котларни-
ци). Кандидат који нема стручни испит из послова заштите од 
пожара дужан да положи у року од две године од заснивања 
радног односа. Докази које кандидат прилаже уз потписану 
пријаву: 1. оверен препис (копију) дипломе о завршеном одго-
варајућем образовању - средње образовање; 2. оригинал или 
оверена фотокопија исправе којом се доказује да кандидат 
има положен стручни испит из послова заштите од пожара; 
3. оригинал или оверена фотокопија исправе којом се доказује 
да кандидат има положен стручни испит за рад са судовима 
под притиском, 4. лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о рад); 5. 
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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 6. уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); 7. извод из матичне књиге рођених 
са холограмом; 8. доказ о испуњености услова из члана 139. 
став 1. тачка 5 Закона о познавању српског језик као језика 
на којем остварује образовно-васпитни рад (подносе канди-
дати који нису стекли средње, више или високо образовање 
на српском језику); кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља школи у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Подносе се оверене 
фотокопије. Неблаговремене и непотуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из претходног става 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Попински борци“, Врњачка Бања, Хероја Мари-
чића 12. Детаљније информације на телефон: 036/611-440.

ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ“
36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

тел. 036/611-440

1. Наставник разредне наставе

2. Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС, 113/17,95/18), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 
4 и 5, чл. 140 став 1. тачка 1. подтачка (1) и (2) и тачка 2. истог 
члана, чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20). 
Степен и врста образовања морају бити у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 3/17 и 13/18). У складу са чл. 139. Законом о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017,27/18,10/19,6/20), у радни однос у установи може 
да буде примљено лице, под условима прописаним Законом 
и то ако: 1)има одговарајуће образовање, 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 

није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи које кандидат прилаже уз потписану пријаву: 1) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању из члана 140 
Закона о основама ситема образовања и васпитања. У складу 
са чланом 142 став 1 и 2 Закона, обавезно образовање лица из 
члана 140. овог закона је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са европским системом преноса бодо-
ва. Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач 
и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу; 2) лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о рад); 3) доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) Уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 5) извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом; 6) доказ о испуњености 
услова из члана 139. став 1. тачка 5 Закона о познавању срп-
ског језик као језика на којем остварује образовно-васпитни 
рад (подносе кандидати који нису стекли средње, више или 
високо образовање на српском језику); кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром доставља школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них 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 способ-
ности за рад са децом и ученицима. онкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из претходног става и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве слати на адре-
су: ОШ „Попински борци“, Врњачка Бања, Хероја Маричића 
12. Детаљније информације на телефон: 036/611-440.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“

36000 Краљево, Карађорђева 178
тел. 036/359-660

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла радник на одр-
жавању хигијене може бити примљен кандидат који поред 
општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник РС” 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 
и 95/18- аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чланом 139. став 1 тачка 1)-5) Закона о 
оснвама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18-др.закон и 10/19) и услове из Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ „Чибуковачки 
партизани“ са Изменама и допунама треба да испуњава и сле-
деће услове: први степен стручне спреме, односно завршену 
основну школу; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминитарно понашање; држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: попуњен и одштампан пријавни форму-
лар ( налази се на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја), оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству 
( оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци), 

уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе и 
суда за наведена кривична дела не старије од 30 дана, лекар-
ско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по кон-
курсу, пре закључења уговора о раду), доказ о знању српског 
језика(уколико одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизовних поступака. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријавни формулар са докумен-
тацијом слати препорученом пошиљком на адресу: ОШ „Чибу-
ковачки партизани” Краљево, Карађорђева 178, са назнаком 
„За конкурс”. Ближе информације на телефон 036/359-660, 
секретар Весна Зечевић.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла домар - мајстор 
одржавања може бити примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 
95/18- аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чланом 139. став 1 тачка 1)-5) Закона о 
оснвама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18-др.закон и 10/19) и услове из Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ „Чибуковач-
ки партизани“ са Изменама и допунама треба да испуњава 
и следеће услове: трећи или четврти степен стручне спреме 
електро, столарске или водоинсталатерске струке; 2) пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
нитарно понашање;4) држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати су дужни да приложе следећу документа-
цију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја), оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми, уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију не старију од 6 месеци),извод из матичне 
књиге рођених, уверење о неосуђиваности надлежне поли-
цијске управе и суда за наведена кривична дела не старије 
од 30 дана, лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ о 
знању српског језика(уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику). Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизовних 
поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни фор-
мулар са документацијом слати препорученом пошиљком на 
адресу: ОШ „Чибуковачки партизани” Краљево, Карађорђева 
178, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације на теле-
фон: 036/359-660, секретар Весна Зечевић.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

36214 Врба
тел. 036/5865-336

e-mail: osvrba@tron-inter.net

Наставник математике

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: а) кандидат поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-Одлука УС, 113/2017, 
95/2018-аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове прописане члановима: 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, 
чланом 140. став 1. тачка 1) подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог 
члана, чланом 142. став 1. и став 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/019, 6/2020). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са чланом 3. став 1. тачка 9) - за наставника 
математике и у складу са чланом 2. -за наставника разредне 
наставе Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника 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). Кандидат мора да 
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има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току 
студија положио испит из педагогије и психологије или поло-
жио 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; б) да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) 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 малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министрства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. По расписаном конкурсу учес-
ник конкурса треба да поднесе: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију доказа да кандидат има образовање из 
психолошких педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, односно доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате који посе-
дују наведени доказ). Кандидат који није положио испит из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, обаве-
зан 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 матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену копију); уверење о држављанству (оригинал или оверену 
копију), не старије од 6 месеци; Доказ да кандидат није осуђи-
ван за напред наведена кривична дела , извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова-надлежне полицијске управе (оригинал или оверену 
фотокопију), не старији од 6 месеци. Доказ под тачком д) оба-
везно достављају само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из срп-
ског језика. Лекарско уверење, којим се потврђује да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, се подноси пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке о избору, 
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
национална служба за запошљавање. Пријаве на конкурс, са 
потребном документацијом, доставити лично, или поштом на 
адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић“, Врба 29, 36214 Врба. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, телефон: 036/5865-582.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

36214 Врба
тел. 036/5865-336

e-mail: osvrba@tron-inter.net

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-Одлука УС , 113/2017, 95/2018-аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописа-
не члановима: 139.став 1. тачка 1, 2,3,4 и 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020) и услове из члана 27. и 40. 
Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Доситеј обрадовић” Врба, дел. број: 375 од 22.03.2019. године 
и Изменама и допунама дел. бр. 1784 од 05.10.2018. године и 
бр. 1603 од 16.10.2019. године и: а) да је стекао одговарајуће 
образовање: I степен стручне спреме (основно образовање) 
б) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; в) да кандидат 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно- васпитни рад. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. По расписаном конкурсу учес-
ник конкурса треба да поднесе: Попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о стеченом основном образовању; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију); уверење о 
држављанству (оригинал или оверену копију ), не старије од 6 
месеци; доказ да кандидат није осуђиван за напред наведена 
кривична дела , извод из казнене евиденције, прибавља кан-
дидат у Министарству унутрашњих послова-надлежне поли-
цијске управе (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); доказ под тачком д) обавезно достављају само 
они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, 
а доказује се потврдом одговарајуће школске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) се подноси пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом. Пре доно-
шења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши национална служба за запошљавање. 
Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, достави-
ти лично, или поштом на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић“, 
Врба 29, 36214 Врба. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. 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 „ЈОВАН ДУЧИЋ”
36205 Роћевићи, Роћевићи 146а

тел. 036/825-296

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених Законом 
о раду („Сл. гласник РС” бр. 113/2017), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене члановима: 139. ст. 1.тачка 1, 2, 3, 
4 и 5, чл. 140.ст.1.тачка 1.подтачка (1) и (2) и тачка 2.истогчла-
на, чл. 142.ст. 1. и ст.2. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 27/2018, 10/2019, 6/2020). 
Степен и врста образовања морају бити у складу са чл. 2. Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18, 11/2019). Кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високо школској установи 
у току студија или након диломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са европским системом преноса бодова. Наставник 
који је у току студија положио испит из педагогије и психоло-
гије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматрасе да има образовање из чл. 142 ст. 1.овог Закона. Кан-
дидат који нема образовање из члана 142. ст. 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. Кандидат треба да има држављанство Републи-
ке Србије (уверење о држављанству у оригиналу или овере-
ној копији); психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, за пуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе,против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а који се налази у делу „Ново на сајту”, 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља: 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању; 

оригинал или оверену фотокопију доказа 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 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, односно доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу( за кандидате 
који поседују наведени доказ); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству 
(не старијеод 6 месеци - оригинал или оверена копија); доказ 
да кандидат није осуђиван за напред наведена кривична дела, 
извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске управе; доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик, у обавези су да доставе само они 
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српскогјезика. Лекарско уве-
рење, 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 канди-
датом. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”, лично или 
поштом на адресу: ОШ „ЈованДучић“, Село Роћевићи 146а, 
36205 Роћевићи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. За додатне информације обратити 
се секретаријату школе на телефон 036/825-295.

СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”
36350 Рашка, Омладински центар бб

Наставник енглеског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (до повратка 

запослене са одсуства ради неге дете), а 
најкасније до 10.11.2020. године

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (до повратка 

запослене са одсуства ради неге дете), а 
најкасније до 24.12.2020.године

УСЛОВИ: у погледу услова извршиоци треба да испуњавају 
услове прописане Законом о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020) Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17), Правилником о 
врсти и степену образовања наставника из општеобразовних 
предмета , стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама („Сл. гласник РС“ бр.8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
13/2018, и 7/2019), Правилником о организацији и системати-
зацији радних места и то: да је држављанин Републике Србије; 
да је пунолетан; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик. Да 
има: 1. образовање у складу са одредбама члана 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017,27/18,10/2019 и 6/2020), а у погледу врсте 
стручне спреме да испуњава услове прописане Правилником 
о степену и врсти овразовања наставника, из општеобразов-
них предмета ,стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС“ бр. 8/2015, 11/2016, 13/16, 2/2017, 
13/2018 и 7/2019), 2. у складу са чланом 142. Став 1.2. и 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020), оба-
везно образовање из члана 140. овог закона је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких,педагошких, и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Сматра да наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има тражено образовање из става 1. овог члана зако-
на. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС. Уз попуњени пријавни формулар кандидати треба да 
приложе следеће доказе: извод из матичне књиге рођених (са 
холограмом), уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
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ци), диплому или уверење о врсти и степену стручне спреме, 
извод из казнене евиденције (КЕ) као доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
потврду високошколске установе да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студирања 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. Докази се подносе у оригиналу или 
овереној фотокопији. Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Доказ 
о познавању српског језика подноси кандидат који није сте-
као диплому на српском језику. Докази који су приложени уз 
пријаву не враћају се. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава за 
учешће на конкурсу је 8 дана од дана оглашавања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаве се предају лично у секрета-
ријату школе или путем поште на адресу школе Средња шко-
ла „Краљица Јелена”, Омладински центар бб, 36350 Рашка. 
Решење о избору кандидата биће донето у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима.

Наставник српског језика и књижевности
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове из 
члана 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања и то: да имају одговарајуће образовање прописано чла-
ном 140.став 1 и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Службени гласник - 
Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/2016, 13/2016-I, 13-2016- II, 
2/2017- I, 2/2017- II, 13/2018 и 7/2019).

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове из 
члана 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања и то: да имају одговарајуће образовање прописано чла-
ном 140. став 1.и 2.Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Машинство и обрада мета-
ла („Службени гласник - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 
11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 
1/2019, 9/2019).

Наставник економско-туристичке групе 
предмета

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове из 
члана 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања и то: да имају одговарајуће образовање прописано чла-
ном 140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, 
угоститељство и туризам у стручним школама („Службени 
гласник - Просветни гласник”, бр 5/2015, 16/2015, 19/2015, 
11/2016, 2/2017, 13/2018) као и Правилником о степену и 
врсти образовања образовања наставника , стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Економија, право и администрација („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 и 
9/2019); да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају српски језик и језик на којем 
остварују образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни фор-
мулар који се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве се подносе лично у секретаријату шко-
ле или путем поште на адресу школе: Средња школа „Краљи-
ца Јелена”, Омладински центар бб, Рашка 36350. Уз пријаву 

потребно је доставити: краћу биографију, извод из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, уверење о неосуђиваности издато од стране МУП-а 
Републике Србије и уверење о држављанству. Фотокопије 
докумената морају бити оверене. Оригинали уверења не смеју 
бити старији од 6 месеци. Доказ да има одговарајућу психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду. Знање српског 
језика кандидат доказује дипломом о стеченом образовању. 
Документа која су приложена уз пријаву не враћају се. Конкурс 
ће бити објављен у огласној публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
36215 Вранеши, Михајла Петровића Аласа 1

тел. 036/5466-263 

1. Наставник српског језика
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа 
из чл. 24. Закона о раду(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и услове 
у складу са чл. 139 и чл.140 став 1. тачка 1 и 2.Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и има одговарајуће образовање, 
у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр.11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс 
доставити: уверење о држављанству не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверен пре-
пис/ фотокопију дипломе о стеченом образовању,доказ о 
неосуђиваностио правоснажном пресудом за кривично дело 
насиља у породици, одузимања малолетног лица, запуштања 
и и злостављања малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торско понашање, доказ о испуњености услова из члана 139 
став 1. тачка 5. Закона о основама система образовања и вас-
питања - за извођење наставе на српском језику кандидати 
попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја којизаједно са потребном документацијом достављају 
школи. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 
8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Лекар-
ско уверење се прилаже пре потписивања уговора о раду. 
Копије морају бити оверене, овера не сме бити старија од 6 
месеци. Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке 
о озбору кандидата, а пре потписивања уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве са потребним документима слати на адресу: Основна 
школа „Бранко Радичевић“ Вранеши, Михаила Петровића Ала-
са 1. Сва обавештења на телефон: 036/5466-263.

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ”
36202 Самаила

тел. 036/5882-002

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне услове пред-
виђене чланом 139. став 1. тачке 1)-5) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/17, 27/18 - др.закон, 10/19 и 6/2020) и услове из члана 17. 
и 21. Правилника о организацији и систематизацији послова 
у Основној школи „Петар Николић” Самаила (дел. бр. 256 од 
23.03.2018.год. ) и то: да је стекао одговарајуће високо обра-
зовање: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године;- на студијама у трајању до три године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године;  на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 

групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже следећу доку-
ментацију којом се доказује испуњеност услова предвиђе-
них Законом и овим конкурсом: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању - оригинал или оверена фотокопија 
(достављају сви кандидати); попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; извод из казнене евиденције, надлежне 
полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (не старији од 6 месеци) - оригинал или 
оверена фотокопија (достављају сви кандидати); оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) - оригинал 
или оверена фотокопија (достављају сви кандидати); доказ да 
кандидат зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик) (у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку, а доказује се потврдом одговарајуће образовне установе 
да је кандидат положио испит из познавања српског језика, 
оригинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју је именовао директор у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139. Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати из претходног става, 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидати-
ма са листе из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичној, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима. Пријаву послати на адре-
су: Основна школа „Петар Николић”, 36202 Самаила. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и на телефон: 036/5882-002. Неблаговремене, непотпуне и 
неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

Чистачица
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла чистачице 
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени 
гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чланом 139. став 1. тачке 
1)-5) Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 - др.закон, 10/19 
6/2020) и услове из члана 17. и 24. Правилника о организацији 
и систематизацији послова у Основној школи „Петар Николић” 
Самаила (дел. бр. и то: да је стекао одговарајуће образовање: 
I степен стручне спреме (основно образовање); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидат прилаже следећу документацију којом се 
доказује испуњеност услова предвиђених Законом и овим кон-
курсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању - ори-
гинал или оверена фотокопија (достављају сви кандидати); 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; извод 
из казнене евиденције надлежне полицијске управе да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
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месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старији 
од 6 месеци) - оригинал или оверена фотокопија (достављају 
сви кандидати); оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци) - оригинал или оверена фотокопија (достављају 
сви кандидати); доказ да кандидат зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик) (у 
обавези су да доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће образовне установе да је кандидат положио испит 
из познавања српског језика, оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
НСЗ „Послови”. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју је 
именовао директор у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из члана 139. Закона, 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати из претходног става, који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе из претходног 
става и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду доставља уверење 
о психичној, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима. Пријаву послати на адресу: Основна школа „Петар 
Николић”, 36202 Самаила Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и на телефон: 036/5882-002. 
Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узе-
ти у разматрање.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у Мрсаћу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих 
услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене Законом о основа-
ма система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019) и то : чл. 139. ст. 1. 
тачка 1), 2), 3), 4) и 5), чл. 140. став 1. тачка 1) подтачка (1) и 
(2) и тачка 2) истог члана: да има одговарајуће високо образо-
вање у складу са чл. 140 став 1. тачка 1) подтачке (1) и (2) и 
тачке 2) Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017 , 27/2018-др.закон и 10/2019). 
Степен и врста образовања морају бити у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 11/16 2/17, 13/2018 и 11/2019); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидат прилаже следећу документацију којом се 
доказује испуњеност услова предвиђених Законом и овим кон-
курсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању - ори-
гинал или оверена фотокопија (достављају сви кандидати); 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; извод 
из казнене евиденције, надлежне полицијске управе 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 малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старији 
од 6 месеци) - оригинал или оверена фотокопија (достављају 
сви кандидати); оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије 

од 6 месеци) - оригинал или оверена фотокопија (достављају 
сви кандидати); доказ да кандидат зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик) (у 
обавези су да доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће образовне установе да је кандидат положио испит 
из познавања српског језика, оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
НСЗ „Послови”. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју је 
именовао директор у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из члана 139. Закона, 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати из претходног става, који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе из претходног 
става и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду доставља уверење 
о психичној, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима. Пријаву послати на адресу: Основна школа „Петар 
Николић”, 36202 Самаила Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и на телефон: 036/5882-002. 
Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узе-
ти у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
36000 Краљево, Излетничка 10

тел. 036/379-700

Наставник математике

Наставник српског језика

Педагог
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС, 113/17,95/18), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 
4 и 5, чл. 140 став 1. тачка 1. подтачка (1) и (2) и тачка 2. истог 
члана, чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,27/18,10/19,6/20). 
Степен и врста образовања морају бити у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 3/17 и 13/18). У складу са чл. 139. Законом о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20), у радни однос у установи може 
да буде примљено лице, под условима прописаним Законом и 
то ако: има одговарајуће образовање ( образовање је пропи-
сано чл. 140. и 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18, 10/19,6/20) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17 и 13/18). Кандидат мора 
да има и образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник 
и стручни сарадник који је у току студија положио испит из 
педагогије и психологије или положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 
овог Закона; има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ да канидат има има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Докази које кандидат прилаже уз потписану пријаву: 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању; оригинал или оверена фотокопија исправе којом 
се доказује да је кандидат стекао образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о 

положеним испитима из педагогије и психологије или доказ 
да је кандидат положио стручни испит - испит за лиценцу; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци - оригинал 
или оверена копија); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија); доказ да кандидат није осуђиван 
за напред наведена кривична дела. Извод из казнене еви-
денције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци 
- оригинал или оверена копија); доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, 
у обавези су да доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Кандидат попуњава и пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати, који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе из претходног става и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Потписане пријаве се достављају 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”, поштом на адресу: ОШ „Вук Караџић”, 36103 
Краљево, Излетничка бр.10 или лично у просторије школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. За додатне информације обратити се на телефон 
036/379-700.

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС, 113/17,95/18), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене чланом: 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) и члановима 33. и 41. Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Вук 
Караџић“ Краљево, број 245/1 од 23.03.2018. године. У скла-
ду са чл. 139. Законом о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18,10/2019, 6/2020) 
и чланом 33. Правилника о организацији и систематизацији 
послова ОШ „Вук Караџић“ Краљево, број 245/1 од 23.03.2018. 
године, у радни однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним Законом и то ако: има одго-
варајуће образовање ; има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Поред наведених услова, 
кандидат треба да испуњава и услове из члана 41. Правилника 
о организацији и систематизацији послова ОШ „Вук Караџић“ 
Краљево, број 245/1 од 23.03.2018. године, односно да има: 
средње образовање и то из подручја: Машинства и обраде 
метала, и звање бравара, машинбравара, зидара, електрича-
ра, столара и другу средњу школу и да је стручно оспособљен 
за ложача парних котлова; положен стручни испит из послова 
заштите од пожара; положен испит за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем у котларници). 
Кандидат који нема Стручни испит из послова заштите од 
пожара дужан да положи у року од две године од заснивања 
радног односа. Докази које кандидат прилаже уз потписану 
пријаву: оверен препис (копију) дипломе о завршеном одго-
варајућем образовању - средње образовање и то из подручја: 
Машинства и обраде метала, и звање бравара, машинбравара, 
зидара, електричара, столара и другу средњу школу; оригинал 
или оверена фотокопија исправе којом се доказује да канди-
дат има положен стручни испит из послова заштите од пожа-
ра (кандидат који нема стручни испит из послова заштите од 
пожара дужан да положи у року од две године од заснивања 
радног односа); оригинал или оверена фотокопија исправе 
којом се доказује да кандидат има положен стручни испит за 
рад са судовима под притиском; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ 
да кандидат није осуђиван за напред наведена кривична дела. 
Извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе(не 
старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија); доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
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рад - српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику; доказ да кани-
дат има има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Кандидат попуњава и пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи. Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе из претходног 
става и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Потписане 
пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”, поштом на адресу: ОШ „Вук 
Караџић”, 36103 Краљево, Излетничка бр.10 или лично у прос-
торије школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. За додатне информације обратити се 
на телефон 036/379-700.

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17- одлука УС, 113/17,95/18 ), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене чланом: 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18,10/2019, 6/2020) и члановима 33. и 43. Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Вук 
Караџић“ Краљево, број 245/1 од 23.03.2018. године. У скла-
ду са чл. 139. Законом о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18,10/2019, 6/2020) 
и чланом 33. Правилника о организацији и систематизацији 
послова ОШ „Вук караџић“ Краљево, број 245/1 од 23.03.2018. 
године, у радни однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним Законом и то ако: има одго-
варајуће 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 без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; има држављанство Републи-
ке Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Поред наведених услова, кандидат треба да 
испуњава и услове из члана 43. Правилника о организацији 
и систематизацији послова ОШ „Вук Караџић“ Краљево, број 
245/1 од 23.03.2018. године, односно да има: основно обра-
зовање - први степен стручне спреме. Докази које кандидат 
прилаже уз потписану пријаву: оверен препис (копију) дипло-
ме о завршеном основном образовању; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); доказ да кандидат није осуђиван за напред наведена 
кривична дела. Извод из казнене евиденције прибавља кан-
дидат у Министарству унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе(не старије од 6 месеци - оригинал или овере-
на копија); доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе 
само они кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику; доказ да канидат има има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидат 
попуњава и пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати, који су иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
из претходног става и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Потписане пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом на 
адресу: ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излетничка бр.10 
или лично у просторије школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне информа-
ције обратити се на телефон 036/379-700.

ОСНОВНА ШКОЛА
“IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН”

36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Васпитач у припремном предшколском 
програму

Наставник српског језика

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

2 извршиоца

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених чланом 
24. Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС,113/2017 и 95/2018), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139. став 1. 
тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140, чланом 142. став 1, став 2. став 
4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020) 
и то: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140. став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2). Степен и 
врста образовања морају бити из образовно научне области у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
које се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе,против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (доказује се уверењем из казнене еви-
денције, коју прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе); да има држављанство 
Републике Србије (доказује се уверењем о држављанству у 
оригиналу или овереној копији не старије од 6 месеци); да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ да кандидат зна језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског језика; доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској устнови 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 ЕСПБ (оригинал или оверена фотокопија потвр-
де - уверење одговарајуће високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испитима из психоло-
гије и педагогије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, 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 пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Степен и врста образовања морају бити из 
образовно научне области у складу са чланом 2. став 1. тач-
ке 1.-7. Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) за радна места под редним 
бројем 3.и 4.; односно из образовно научне области у складу 
са чланом 3. став 1. тачка 1. (а) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) за радно 
место под редним бројем 2., односно у складу са чланом 37. 
Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ “IV 
краљевачки батаљон” Краљево, број 1235 од 24.12.2018.годи-
не за радно место под редним бројем 1. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању или уверења о стеченом високом образовању, уколико 
диплома није издата; доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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 испиту, односно 
испиту за лиценцу)- за оне који ово образовање поседују , а 
за оне који не поседују Закон о основама система образовања 
и васпитања, по члану 142 став 2. дозвољава и дефинише као 
обавезу да ово образовање наставник стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. извод из матичне књиге 
рођених са холограмом; уверење о држављанству (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 кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, као и да није 
утврђено дискриминаторног понашања, у складу са законом 
– прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе; доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика; доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способност за рад са децом и ученицима доставља само 
изабрани кандидат по окончању конкурса, а пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” поштом на 
адресу ОШ „IV краљевачки батаљон” Краљево, Олге Јовичић 
1, 36000 Краљево, контакт телефон: 036/314-330, или лично 
радним даном од 8 до 14 часова, са назнаком „Пријава на кон-
курс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
неовереном документацијом неће се разматрати.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа 
из члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09 , 32/13, 75/14,13/2017-одлука УС, 113/2017 и 
95/2018-аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава 
и услове у складу са чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/18-др.закони, 10/2019 и 6/2020) и чланом 45. Правилника о 
организацији и систематизацији послова ОШ “IV Краљевачки 
батаљон” Краљево, број 1235 од 24.12.2018.године. Уз пријаву 
на конкурс доставити: уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених, са холограмом; 
оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању из члана 45. Правилника о организацији и систе-
матизацији послова ОШ “IV Краљевачки батаљон” Краљево и 
то диплому о стеченом основном образовању; доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење), подноси само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду,; уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; доказ о испуњености услова из члана 139. став 1. тачка 
5. Закона о основама ситема образовања и васпитања – да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (уколико кандидат није стекао основно образовање 
на српском језику у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи лично или путем поште. 
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање поштом на адресу ОШ „IV Краљевачки 
батаљон” Краљево, Олге Јовичић 1, 36000 Краљево, контакт 
телефон: 036/314-330, или лично радним даном од 8 до 14.30 
часова, са назнаком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документа-
цијом неће се разматрати.

ОШ „БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ”
36000 Каљево, Јована Дерока 2

тел. 036/359-630

Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених чл. 24. 
став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бој 24/2005, 61/2005, 
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54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 
95/2018-аутентично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 – 
др. закон 10/19 и 6/20) и то: да има одговарајуће образовање 
за рад на радном месту чистачице, 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs/formular за пријем у радни однос у установама образовања 
и васпитања), доставити: оргинал или оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, уверење надлезног суда и 
извод из казнене евиденције Полициске управе –Одељење за 
казненеу евиденцију (не старију од 6 месеци), доказ о знању 
српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи само уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности (лекарско уверење) доставља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова за пријем у радни однос доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања, на адресу ОШ „Браћа 
Вилотијевић“, Јована Дерока 2, 36000 Краљево, са назнаком 
„Пријава на конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ОШ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА”
36204 Лађевци

тел. 036/851-448

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС), треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене Законом о основама система образовања и вас-
питања (,,Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закон 
и 10/2019) и то да има одговарајуће образовање у складу са 
чл. 139. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 
6/2020) односно да има стечено основно образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско 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 мало-
летног 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 за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (доказује се изво-
дом из казнене евиденције, коју прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе; да 
има држављанство Република Србије (доказује се уверењем о 
држављанству у оригиналу или овереној копији не старије од 
6 месеци); да зна језик на коме се остварује образовно - вас-
питни рад (српски језик). Доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обаве-
зи су да доставе само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
школске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а који се налази у делу „Ново на сајту”, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља: оверен 
препис (копију) сведочанстава о завршеном основном образо-
вању; извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на 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; доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће школске установе да је кандидат положио испит из срп-
ског 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. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на 
процену психофизичке способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” поштом на адресу ОШ „Драган 
Ђоковић Уча” Лађевци бб, 36204 Лађевци или лично радним 
даном од 08.00 до 14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом неће се 
разматрати. За додатне информације обратити се секретарија-
ту школе на телефон:036/851-448.

ОШ ”ДРАГАН МАРИНКОВИЋ”
36203 Адрани

тел. 036/841-223

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу издвојеног 

одељења у Поповићима

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139.и 
140.Закона и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 11/19) односно да 
има одговарајуће високо образовање за наставника разредне 
наставе, стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то (1) студије другог степена за наставника 
разредне наставе; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.септембра 2005.године; Лице из подтачке 
(2) мора да има завршене студије првог степена за наставника 
разредне наставе; да није осуђиван у смислу члана 139.став 
1.тачка 3) Закона; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик, као језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и уз њега доставља: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању или уверење 
о стеченом високом образовању, уколико диплома није изда-
та; 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 кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, као и да није утврђено дискриминаторно 
понашање, у складу са законом – уверење издаје надлеж-
на управа Министарства унутрашњих послова – уверење 
треба да је издато након расписивања конкурса; уверење о 
држављанству Р. Србије (оригинал или оверена фотокопија) 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених ( 
оригинал или оверена фотокопија); доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски 
језик (само кандидат који образовање није стекао на српском 
језику). Кандидат доставља потврду високошколске установе 
да је положио испит из српског језика – оригинал или овере-
ну фотокопију; биографију, са контакт телефоном и адресом 
електронске поште. Доказ о здравственој способности из 
тачке 5) доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријавни формулар, са пра-
тећом документацијом, доставити лично или на адресу ОШ 
„Драган Маринковић” Адрани бб, 36203 Адрани, са назнаком 
„Пријава на конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и на телефон 036/841-223.

ГИМНАЗИЈА РАШКА
36350 Рашка, Милуна Ивановића 2

тел. 036/736-043.

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за пријем у рад-
ни однос прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и члановима 17. и 19. 
Правилника о организацији и систематизацији послова Гим-
назије у Рашки бр. 385/I од 11.10.2019.год. Одговарајући сте-
пен стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) и члану 
139. Закона о основама система образовања и вапитања: про-

фесор математике; дипломирани математичар; дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене; дипломира-
ни математичар за рачунарство и информатику; дипломира-
ни математичар - информатичар; дипломирани математичар 
- професор математике; дипломирани математичар за мате-
матику економије; професор математике и рачунарства; 
дипломирани математичар - астроном; дипломирани мате-
матичар - теоријска математика; дипломирани математичар 
- примењена математика; дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом основи геометрије); дипломирани 
информатичар; дипломирани професор математике - мастер; 
дипломирани математичар - мастер; дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом основи гео-
метрије); професор математике - теоријско усмерење; профе-
сор математике - теоријски смер; мастер математичар; мастер 
професор математике; дипломирани професор математике и 
рачунарства - мастер из области математичких наука. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати претход-
но завршене основне академске студије на студијским програ-
мима Математика или Примењена математика (са положеним 
испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије); 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца , као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица,запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање мита , за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе ,про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторско понашање; да је држављанин Републи-
ке Србије; да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина на висиокошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих по шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, у складу са чланом 142.
став 1. Закона о основама система образовања и васпитања. 
Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу сматра се да има образовање из члана 142. став 1. 
Закона о основама система образовања и васпитања, а канди-
дат који нема образовање из члана 142. став 1. обавезан је да 
стекне ово образовање у року од једне године, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; да зна српски језик на којем се остварује 
образовно васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да прило-
жи: пријавни формулар који попуљава на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, који штампа и исти прилаже са документацијом; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о неосуђиваности; диплому или уверење о стеченој стручној 
спреми; потврда одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика( само за кандида-
те који образовање нису стекли на српском језику). Доказе о 
испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравс-
твене способности кандидат који буде изабран доставља пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доста-
вити на адресу: Гимназија, Милуна Ивановића 2, 36350 Раш-
ка, лично или поштом. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон: 036/736-043.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ “ИВО ЛОЛА РИБАР”

36000 Краљево
Доситејева 5

тел. 036/315-242

Дефектолог, наставник
3 извршиоца

Медицинска сестра техничар

Медицинска сестра неговатељ

Социјални радник
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24. ст.1. Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17)) треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139. и чла-
ном 140. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17 , 27/18 др. закон, 10/19 и 6/20) 
за радна места под редним бројем 1, 2, и 5. и посебне усло-
ве предвиђене Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи 
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом(„Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 17/18) за сва радна места. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен и 
одштампан пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уве-
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рење о држављанству (са холограмом или оверена фотоко-
пија не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(са холограмом или оверена фотокопија); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; лекар-
ско уверење, да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду; доказ из казне-
не евиденције МУП-а 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 малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци); потврду одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика (само кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Након утврђене испуњености 
услова кандидата за пријем у радни однос, кандидати, који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. По достављеном извештају са кандидатима 
ће се обавити разговор. Пријаве достављати на адресу ШОСО 
„Иво Лола Рибар”, 36000 Краљево, Доситејева 5/4 или лично. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 
036/315-242.

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
36208 Сирча

тел. 036/5446-264

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, предвиђено у Каталогу 
радних места. Кандитат треба да испуњава услове из чла-
на 139 Закона о основама система образоваља и васпитања 
(„Сл. гл. РС“ 88/2017 до 6/2020) и то за радника на одржа-
вању хигијене завршено осмогодишње образовање - 1. степен 
образовања.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, предвиђено у Каталогу 
радних места. Кандитат треба да испуњава услове из члана 
139. Закона о основама система образоваља и васпитања („Сл. 
гл. РС“ 88/2017 до 6/2020.) и то: има одговарајуће образовање 
за радно место: домара/мајстора одржавања -III или IV степен 
стручне спреме, столарске, електро или водоинсталатерске 
струке, техничар за финалну обраду дрвета, столар, водоин-
сталатер и сл. са положеним стручним испитом из области 
заштите од пожара.

ОСТАЛО: да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, кривична дела примања или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторско понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; Уз пријаву кандидат подноси: формулар за 
пријем у радни однос објављен на сајту министарства просве-
те; краћу биографију ЦВ; оверену фотокопију сведочанства 
о завршеном основном образовању за радно место радника 
на одржавању хигијене- чистачице- не старије од 6 месеци; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању за радно 
место домара/мајстора одржавања- не старију од 6 месеци; 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту из области 
заштите од пожара за радно место домара/мајстора одржа-
вања; доказ о неосуђиваности и непостојања дискриминатор-
ског понашања – уверење МУП-а , -са датумом из 2020. за оба 
занимања; доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак – потврда суда са датумом из 2020.; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге држављана Републи-
ке Србије- не старије од 6 месеци; лекарско уверење изабрани 
кандидати достављају пре закључења уговора о раду. Прија-
ве доставити лично или поштом на адресу: Основна школа 
„Јован Цвијић”, 36208 Сирча (са назнаком „Пријава на кон-
курс“). Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и преко теле-
фона 036/5446-264.

ОШ „ЈОВО КУРСУЛА”
36000 Краљево, Доситејева 136

тел./факс: 036/381-131

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 
- одлука УС и 95/18-аутентично тумачење ) и посебних усло-
ва прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018- др. закон, 
10/2019, 6/ 2020) и услове из чл 37 и 50 Правилника о орга-
низацији и систематизацији радних места у ОШ „Јово Курсу-
ла” у Краљеву (дел. бр. 02-141/2 од 23.03.2018. са Изменама 
и допунама дел. Бр. 02-126 од 01.03.2019) а који подразуме-
вају: да је стекао одговарајуће образовање - I степен струч-
не спреме (основно образовање); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ се прибавља пре закључења уговора о раду); 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Република Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Услови 
за заснивање радног односа морају бити испуњени и после 
заснивања радног односа. Учесник конкурса треба да подне-
се: попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
сведочанство о завршеном основном образовању, оригинал 
или оверен препис (копију); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци ); извод 
из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе (оригинал 
или оверена копија не старија од 30 дана); доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом и учени-
цима доставља само изабрани кандидат по окончању конкур-
са а пре закључења уговора о раду; доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик, у обавези су да доставе само они кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика.

ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”, поштом на адресу ОШ „Јово Кур-
сула” Краљево, 36000 Краљево, тел. 036/381-131, или лич-
но радним даном од 08.00 до 14,00 часова. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном докумен-
тацијом неће се разматрати. У поступку избора кандидата 
конкурсна комисија утврђује испуњеност услова из чл. 139 
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на психолош-
ку процену кандидата коју врши надлежна служва за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака, у 
року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем, 
обавља разговор-интервју са кандидатаима са листе, сачиња-
ва извештај и доноси решење о избору кандидата.

ОШ “СУТЈЕСКА”
36350 Рашка, 27. новембар бб

тел. 036/250-204

Наставник разредне наставе

Лице за одржавање хигијене - чистачица
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС” бр. 113/2017), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене члановима: 139. ст. 1.тачка 1, 2, 
3, 4 и 5., чл. 140.ст.1.тачка 1.подтачка (1) и (2) и тачка 2.исто-
гчлана, чл. 142.ст. 1. и ст.2. Закона о основамасистемаобра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 27/2018, 10/2019).
Степен и врста образовања морају бити у складу са чл. 3. Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветниглас-
ник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 и 11/2019). 
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високо школској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодоваод којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник којије у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручнииспит, односно испит зали-
ценцу, сматра се да има образовање изчл. 142 ст. 1. Овог Зако-

на. Кандидат који нема образовање из члана 142. ст. 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. Кандидат треба да има –држављанство 
Републике Србије (уверење о држављанству у оригиналу или 
овереној копији); психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима(лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); 
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање илидавањемита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе,против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - српскијезик. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а који се налази у делу „Ново на сајту”, 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља: 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању; 
оригинал или оверену фотокопију доказа 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 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, односно доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате 
који поседују наведени доказ); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству 
(нестаријеод 6 месеци - оригиналилиоверенакопија); доказ да 
кандидат није осуђиван за напред наведена кривична дела; 
извод из казнене евиденције прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске управе; доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад – српски језик у обавези су да доставе само они 
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високо школске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика. Лекарско уве-
рење, 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 канди-
датом. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање. Пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, лично 
или поштом на адресу: ОШ „Сутјеска“ Рашка, 35350 Рашка. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. За додатне информације обратити се секретаријату 
школе на телефон: 036/250-204.

ОШ “ЖИВАН МАРИЧИЋ”
36221 Жича, Жички пут бб

тел. 036/5817-317

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла дипломираног 
економисте за финасијско-рачуноводствено послове може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поред 
општих услова предвиђених Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука 
УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене чланом 139. став 1. тачке 1)-5) 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” број 88/17, 27/18 - др.закон, 10/19 6/2020) и 
услове из члана 28. и 35. Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у Основној школи „Живан Маричић” 
Жича (дел. бр. 600 од 18.03.2018. године, са Изменама и допу-
нама дел.бр. 1582 од 10.07.2018. , бр.2124/1 од 25.10.2018. и 
бр.1944 од 18.09.2019. године) и то: да је стекао одговарајуће 
високо образовање: на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима (доказ се прибавља пре закључења уго-
вора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
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цију и за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да под-
несе: 1) попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, 2) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених 3) оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 6 
месеци или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), 4) 
оригинал или оверену фотокопију доказа надлежне поли-
цијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал не старији од 6 месеци или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци), 5) оверену фото-
копију доказа о стеченом одговарајућем образовању. Доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће школске установе да је кандидат поло-
жио предмет, српски језик . Услови за заснивање радног одно-
са морају бити испуњени и после заснивања радног односа.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. У поступку одлучивања 
о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова за пријем у радни однос из члана 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, врши ужи избор кан-
дидата које упућује на психолошку процену кандидата коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичној, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима. Пријаву послати на адресу: 
Основна школа „Живан Маричић”, 36221 Жича, Краљево. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и на телефон: 036/5817- 317. Неблаговремене, непотпуне и 
неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

Чистачица
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла чистачице може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поред 
општих услова предвиђених Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука 
УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене чланом 139. став 1. тачке 1)-5) 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” број 88/17, 27/18 - др.закон, 10/19 6/2020) и 
услове из члана 28. и 37. Правилника о организацији и систе-
матизацији послова у Основној школи „Живан Маричић” Жича 
(дел. бр. 600 од 18.03.2018. године, са Изменама и допунама 
дел.бр. 1582 од 10.07.2018. , бр.2124/1 од 25.10.2018. и бр.1944 
од 18.09.2019. године) и то: да је стекао одговарајуће обра-
зовање: први степен стручне спреме (основно образовање); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима (доказ се прибавља пре закључења 
уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да под-
несе: 1) попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, 2) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених 3) оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 6 
месеци или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), 4) 
оригинал или оверену фотокопију доказа надлежне поли-
цијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-

вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал не старији од 6 месеци или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци) 5) оверену фото-
копију доказа о стеченом одговарајућем образовању. Доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће школске установе да је кандидат поло-
жио предмет, српски језик. Услови за заснивање радног одно-
са морају бити испуњени и после заснивања радног односа.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. У поступку одлучивања 
о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова за пријем у радни однос из члана 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, врши ужи избор кан-
дидата које упућује на психолошку процену кандидата коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичној, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима. Пријаву послати на адресу: 
Основна школа „Живан Маричић” 36221 Жича, Краљево. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и на телефон: 036/5817- 317. Неблаговремене, непотпуне и 
неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

КРУШЕВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Вука Караџића 11

тел. 037/711-843

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: на конкурс могу да се пријаве лица која испуњавају 
услове прописане чланом 122, чланом 123 став 14. и 15, чланом 
139 и 140 став 1. и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” бр.88/2017,27/2018-други 
закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС”бр.108/2015): 1. да поседује одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 став 1.тач. 1 и 2. и став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019 и 6/2020): 1) 
на студијима другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије и то :(1) 
студије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, 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. сеп-
тембра 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. 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3.да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 
139 став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања;4. да има држављанство Републике Србије; 5.да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; 6. да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 7. да је савладало обуку и да има поло-
жен испит за директора установе; 8. да има дозволу за рад 
(положен стручни испит-лиценца), за наставника, педагога 
или психолога. Уколико се на конкурс пријављује лице које 
је предходно обаљало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања. Кандидат је дужан да уз 
попуњен пријавни формулар који се преузима са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, на конкурс достави:оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом иученицима-лекарско уверење 
не старије од шест месеци;оригинал или оверену фотокопију 
уверења основног суда да против њега није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога-за кривична дела насиље у породици, оду-

зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита и друга кривична дела против служ-
бене дужности, 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, са датумом 
издавања не старијим од дана објављивања огласа; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења вишег суда да против 
њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није пре-
дходила истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога-за кривична дела 
насиље у породици,одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање мита и друга кри-
вична дела против службене дужности, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом без обзира на изречену кривичну 
санкцију, са датумом издавања не старијим од дана објављи-
вања огласа; оригинал или оверену копију уверења привред-
ног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни 
преступ уи вршењу раније дужности, са датумом издавања 
не старијим од дана објављивања оглас; уверење из казне-
не евиденције надлежне полицијске управе да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139став 
1. тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања,са датумом издавања не старијим од дана објављивања 
огласа; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену копију не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију, са холограмом); 
доказ да зна српски језик (уколико је кандидат стекао одго-
варајуће високо образовање из члана 140 Закона о основама 
сустема образовања и васпитања на српском језику, сматра се 
да је достављањем доказа о образовању, доставио и доказ да 
зна српски језик); доказ о најмање осам година рада у области 
образовања и васпитања-оригинал потврду; оверен препис 
или оверену фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; оверен препис или овере-
ну фотокопију лиценце за директора установе (ако је канди-
дат поседује); оверену фотокопију доказа о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата,уколико је надзор 
вршен (извештај просветног саветник); уколико се на конкурс 
пријави лице које је предходно обављало дужност директора 
установе,дужно је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, оверену 
фотокопију; радну биографију са кратким прегледом кретања 
у служби, и предлогом програма рада директора. Документа-
ција 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. Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као ни 
фотокопије докумената које нису оверене од стране надлеж-
ног органа (суда, органа општинске - градске управе, јавног 
бележника). Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Министар врши избор дирек-
тора у року од 30 дана од дана пријема документације који 
му је доставио школски одбор и доноси решење о његовом 
именовању. Пријаве са доказима о испуњавању свих услова 
тражених конкурсом слати у затвореној коверти препоруче-
ном поштом са назнаком „Пријава на конкурс за избор дирек-
тора” на горе наведену адресу или донети лично на адресу код 
секретара школе.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОСИФ КОСТИЋ“
Лесковац, Учитеља Јосифа 18

тел. 016/212-134
e-mail: osjosifkostic.le@gmail.com

Помоћни радник - чистач
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чл. 27 
став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 - 
др. закон, 10/19 и 6/20) и то: има одговарајуће образовање за 
рад на радном месту чистачица, завршена основна школа; има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
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српски језик. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима, прибавља се 
пре закључена уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs/formular за пријем у радни однос у установама образовања 
и васпитања), доставити: оверену фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи; оригинал ил оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матич-
не књиге рођених; потврду о некажњавању надлежене поли-
цијске управе (не старију од 1 месеца); доказ о знању српског 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности (лекарско уверење) доставља се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова за пријем у радни однос достављају се на адре-
су школе, са назнаком “За конкурс”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ - МАКСИМ“

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

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника математике 
треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020) и чл. 3. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018 и 11/2019), 
и то: да има одговарајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: а) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; б) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (у овом слу-
чају је неопходно да кандидат мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. децембра 2005. 
године. Изузетно, наставник јесте лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за која је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу за 
законом, утврђено дискриминаторно понашање - члан 139 ст. 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон и 6/2020); 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете (формулар за пријем у радни однос 
у установи образовања и васпитања - http://www.mpn.gov.rs), 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају: уверење о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверена копија (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверена копија изода из матичне књиге рођених 
са холограмом; оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; доказ о знању срп-
ског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона - уве-
рење из надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика- доказ да је положио испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(достављању само они кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику); доказе о својим стручним 
и организационим способностима (необавезно).

ОСТАЛО: Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима кандидат је 

дужан да достави пре закључивања уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана пријема разултата 
психолошке процене способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се на адресу шко-
ле у затвореној коверти, лично или поштом са назнаком: „За 
конкурс - наставник математике“, ОШ „Радован Ковачевић - 
Максим“, Цара Душана 76, 16230 Лебане. Пожељно је да кан-
дидати у пријави назначе контакт телефонон. Све потребне 
инофрмације могу се добити код секретара школе на телефон: 
016/846-256.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

16201 Манојловце, Маршала Тита 98
тел. 016/785-234

Наставник математике
за рад у Братмиловцу

Чистач
за рад у Манојловцу

УСЛОВИ: општи услови: утврђени чл. 139 и 140 ЗОСОВ (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18). Посебни услови: за радно место 
спремача прописани Правилником о организацији и систе-
матизацији послова и задатака (НК радник, I степен стручне 
спреме, завршена основна школа). Врста и степен стручне 
спреме за радно место наставник математике, за које је рас-
писан конкурс, прописани су Правилником о степену и врсти 
образовања и наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18). Пријавни формулар за 
учешће на конкурсу кандидат преузима са званичне интернет 
странице Министарства просвете, попуњава га, и заједно са 
доказима о испуњавању услова конкурса подноси на адресу 
школе, са назнаком “За конкурс”, у року од 8 дана од дана 
објављивања овог конкурса. Уз пријавни формулар кандидат 
подноси следеће доказе о испуњавању услова конкурса: ове-
рену фотокопију дипломе о стручној спреми; оверену фотоко-
пију/оригинал извода из матичне књиге рођених (са хологра-
мом); оверену фотокопију/оригинал уверења о држављанству 
(не старије од шест месеци); уверење да лице није осуђивано 
за дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ (издаје 
надлежни МУП РС); доказ о познавању српског језика подно-
си кандидат који образовање није стекао на српском језику; 
лекарско уверење (не старије од 6 месеци) подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Оверена фотокопија је фотокопија оригиналног 
документа која се оверава код јавног бележника. Неоверене 
фотокопије докумената сматраће се нептпуном документа-
цијом и по истој се неће поступати. Благовременом пријавом 
сматраће се она пријава која је предата у року утврђеном кон-
курсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу 
садржи документа којим кандидат доказује да испуњава усло-
ве означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. Кандидати ће бити писмено обавештени о 
одлуци конкурсне комисије у законом предвиђеном року. Бли-
жа обавештења у вези са расписаним конкурсом се могу доби-
ти лично у секретаријату школе или на телефон: 016/785-234, 
сваког радног дана од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

Спремач - помоћни радник
3 извршиоца

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове за пријем у 
радни однос утврђене чланом149. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 др.закон и 10/2019): да имају одговарајуће образо-
вање - основно образовање (основна школа); средњу школу 
(трећи степен електро, инсталатерске, столарске или водо-
инсталатерске струке и положен стручни испит за рад са 
судовима под притиском за послове руковања постројењем 
у котларници); поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности и за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 

правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за канидата није у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике србије; извод из матичне књиге рођених; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) 
и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Потребно је да 
кнадидати попуне пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства и одштампаног заједно са потребном 
документацијом о испуњености услова доставе установи. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се добити преко 
телефона: 016/855-006. Уз пријавни формулар са званичне 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидат треба да достави: доказ о стеченом образо-
вању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству републике Србије (не старији од 6 месеци), уверење да 
није осуђиван за наведена кривична делам биографију са 
кретањем у служби. Знање српског језика кандидат доказује 
доказом сведочанство о завршеном основном образовању 
и васпитању Уверење о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима изабрани канидати прибавља од службе 
медицине рада, пре закључења уговора о раду. Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ и у пуб-
ликацији ,,послови,,. Документација се подности у оригиналу 
или овереној копији (оверава код јавног бележника). Прија-
ве са документацијом слати на адресу школе: Основна школа 
„Радоје Домановић“, Бошњаце, 16232 Бошњаце, са назнаком 
„За конкурс“. Непотпуна документација неће бити узета у раз-
матрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ“

16230 Лебане, Цара Душана 76

Помоћни радник
УСЛОВИ: Кандидат за радно место помоћног радника школе 
треба да испуњава услове прописане чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020) и чл. 29. Правилника о организацији и систематиза-
цији послова ОШ „Радован Ковачевић Максим” Лебане: да има 
одговарајуће образовање – завршену основну школу; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за која је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање – члан 139 ст. 1. тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 
и 6/2020); да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете (формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања - 
- http://www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар кандидати достављају: уверење о 
држављанству Републике Србије, оригинал или оверена копија 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверена копија извода 
из матичне књиге рођених са холограмом; оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ о знању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања у складу са чл. 139 став 
1. тачка 3) Закона - уверење из надлежне полицијске управе 
(не старије од 6 месеци); доказе о својим стручним и органи-
зационим способностима (необавезно). Напомена: доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима кандидат је дужан да достави пре 
закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
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дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се на адресу школе у затвореној коверти, лично 
или поштом, са назнаком: „За конкурс – помоћни радник шко-
ле”, на адресу школе: ОШ „Радован Ковачевић Максим”, Цара 
Душана 76, 16230 Лебане. Пожељно је да кандидати у пријави 
назначе контакт телефон. Све потребне информације могу се 
добити код секретара школе, на телефон: 016/846-256.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ“

16232 Лебане, Цара Душана 76
тел. 016/846-256

Педагог
УСЛОВИ: кандидат за радно место педагога школе треба да 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020) и чл. 6. Правилника 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 и 11/2019), и то: да 
има одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (у овом слу-
чају је неопходно да кандидат мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући 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 ; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за која је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 – члан 139 ст. 1. 
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020); да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад; Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете (формулар за пријем у радни однос у установи образо-
вања и васпитања - http://www.mpn.gov.rs), а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају: уверење о држављанству Републике Србије, ориги-
нал или оверена копија (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверена копија извода из матичне књиге рођених са хологра-
мом; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; доказ о знању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику); оригинал или оверену фотокопију уверења о нео-
суђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања у 
складу са чл. 139 став 1. тачка 3) Закона - уверење из надлеж-
не полицијске управе (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика - доказ да је положио испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе (достављају 
само они кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику); доказе о својим стручним и орга-
низационим способностима (необавезно). Напомена: доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима кандидат је дужан да достави пре 
закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се на адресу школе у затвореној коверти, лично 

или поштом, са назнаком: „За конкурс – педагог школе”, на 
адресу школе: ОШ „Радован Ковачевић Максим”, Цара Душана 
76, 16230 Лебане. Пожељно је да кандидати у пријави назначе 
контакт телефон. Све потребне информације могу се добити 
код секретара школе, на телефон: 016/846-256.

ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА СТАНКОВИЋ“
16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

Чистачица - радник хигијене
УСЛОВИ: уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија именована од стране дикректора школе. 
Поред законом прописаних услова, кандидат мора испуња-
вати слдеће посебне услове за заснивање радног односа из 
члана 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: да има одговарајуће образовање - И (први) степен 
стручне спреме, завршена основна школа; општа здравствена 
способност за рад; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном образовању, 
као доказ о одговарајућој врсти и степену стручне спреме; 
уверење да имају општу здравствену способност за рад; уве-
рење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених. Сви докази о испуњености 
услова подносе се уз пријаву на конкурс, осим доказа - лекар-
ско уверење да имају општу здравствену способност за рад 
(подноси кандидат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаву на конкурс са доказима доставити на 
адресу школе, са назнаком “За конкурс”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко теле-
фона: 016/3488-442.

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15

тел. 016/212-218

Наставник психологије
са 100% радног времена (70% радног 
времена наставник психологије и 30% 

радног времена стручни сарадник - психолог)

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020); да има одговарајуће високо образовање из чл. 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања које су 
стекли: а) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета, 2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдицси-
плинарне студије другог степена које комбинују целину и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета) б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; кандида-
ти треба да испуњавају услове у погледу врсте образовања у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(“Сл. гласник РС” - Просветни гласник, број 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019); да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-

мање три месеца, као и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс се достављају докази о испуње-
ности услова: дипломо о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о неосуђиваности (уверење из казнене евиденције 
МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених (доку-
мента се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији). 
Уколико кандидат није стекао средње, више или високо обра-
зовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ да лице има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним формуларом, достављају шко-
ли у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. 
Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу у публи-
кацији “Послови” донеће се у складу са чланом 154. Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидати који 
буду ушли у ужи избор, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавнаја применом стандардизо-
ваних поступака. Сва додатна објашњења кандидати могу 
добити путем телефона: 016/212-218. Пријаве са доказима о 
испуњењу услова слати на адресу: Гимназија Лесковац, Косте 
Стаменковића 15, 16000 Лесковац.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ” 

16000 Лесковац, Млинска 2
тел. 016/248-402

Наставник клавира
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипло-
мирани музичар - пијаниста; академски музичар пијаниста; 
мастер музички уметник, професионални статус - клавириста; 
дипломирани клавириста.

Наставник гитаре
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење гитариста; дипло-
мирани музичар - гитариста; академски музичар гитариста; 
мастер музички уметник, професионални статус - гитариста.

ОСТАЛО: образовно васпитни рад у школи се остварује на 
српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 139. и 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања, у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручних школама (“Сл. 
гл. 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, 6/2005, 
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 
02/17) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи (“Сл. гл. РС - Просветни 
гласник” бр. 8/13 и 2/17), односно да је стекао одговарајуће 
високо образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није правоснаж-
ном пресудом осуђивано за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме остварује образовно-васпитни рад; 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 психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има горе наве-

Наука и образовање
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дено образовање. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и заједно са одштампаним прајавним 
формуларом достављају у оригиналу или овереном препису/
фотокопији следећу документацију: биографију (ЦВ); извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци; доказ о неосуђиваности, не старији од 6 месеци 
(уверење из МУП-а); диплому или уверење о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова издат од стране одговарајуће високошколске 
установе, односно уверење или други одговарајући документ 
о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно положеном 
испиту за лиценцу. Конкурсна комисија коју именује дирек-
тор утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од истека рока за пријем пријава и 
кандидате који су изабрани у ужи избор упућује у року од осам 
дана на претходну психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. О 
датуму провере психофизичких способности кандидати ће 
бити благовремено обавештени од стране школе. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима, обавља разговор са кандидатима са листе и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање 
на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији “Послови”. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности 
одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Све информације можете добити на телефон Музичке 
школе: 016/248-402. Пријаве на конкурс са пријавним форму-
ларом и траженом документацијом слати на адресу школе или 
доставити лично у секретаријату Музичке школе.

ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 21

тел. 016/251-040

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: кандидат треба да: има одговарајуће високо обра-
зовање у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама, и то: дипломирани педагог, професор педагогије, 
дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани педа-
гог - мастер, мастер педагог; има држављанство Републике 
Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о неосуђиваности надлежне Полицијске 
управе; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених - све у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Кандидат који није стекао одговарајуће висо-
ко образовање на српском језику треба да приложи уверење 
(оригинал или оверену фотокопију) да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове.

Чистачица
УСЛОВИ: кандиат треба да: има основно образовање; 
држављанство Републике Србије; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: сведочан-
ство о завршеном основном образовању; уверење о неосуђи-
ваности надлежне полицијске управе; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
- све у оригиналу или овереној фоткопији. (Кандидати под 1 
и 2). Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима под-
носи се пре закључења уговора о раду. Психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима кандидата који 
испуњавају услове конкурса, а који су се благовремено и са 
потпуном документацијом пријавили на конкурс, и који уђу 
у ужи избор, врши Национална служба за запошљавање у 
Лесковцу, применом стандардизованих поступака. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају школи у року за подношење пријава. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок 
за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ГИМНАЗИЈА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 78

Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају прописане услове, 
предвиђене Законом о раду, Законом о основам система обра-
зовања и васпитања; да има стечено основно образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике србије; неос-
уђиваност 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 малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за канидата није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно вас-
питни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ код Националне служ-
бе за запошљавање. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просвете 
(формулар за пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања - http://www.mpn.gov.rs), а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају: ове-
рену фотокопију сведочанства или уверења о завршеној 
основној школи; уверење о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверена копија (не старије од 6 месеци); уве-
рење о неосуђиваности за наведена кривична дела из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе; извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија). Лекарско уверење је 
потребно када решење о избору постане коначно, пре закљу-
чења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу 
школе: Гимназија у Лебану, Цара Душана 78, 16230 Лебане, 
са назнаком „За конкурс“. Непотпуна документација неће бити 
узета у разматрање. Телефон: 016/843-311.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6

тел. 016/243-244

Оглас објављен у публикацији “Послови” 19.02.2020. године, 
исправља се за радно место: чистач, и то у делу броја извр-
шилаца, тако што уместо 1, треба да стоји: 2 извршиоца. У 
осталом делу оглас остаје непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ” 
16000 Лесковац, Саве Ковачевића 69

тел. 016/212-980

Оглас објављен у публикацији НСЗ “Послови” бр. 864 од 
15.01.2020. године, за радно место: наставник предметне 
наставе - музичка култура, хор и оркестар (слободне наставне 
активности), са 85% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка са 
боловања, а најдуже до 31.08.2020. године, поништава се у 
целости.

ЛОЗНИЦА

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

Наставник српског језика и књижевности
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1. VII/1 степен сручне спреме са звањем (300 ЕСПБ 
бодова у дипломи за она лица која су студије уписала почев од 
10.09.2005. године): професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижевност; профе-
сор, односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; 
професор српскохрватског језика са јужнословенским језици-
ма, професор југословенске књижевности са страним језиком; 
професор српског језика и књижевности; професор српске 
књижевности и језика; професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижев-
ност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнос-
ловенским језицима; мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм: Српски језик, Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу, Српска филозофија, 
, Српски језик и лингвистика, Филологија, модулу: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност; компаративна 
књижевност са теоријом књижевности), мастер филолог (сту-
дијски програм: Српски језик, Српски језик и књижевност, Срп-
ска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српска филозофија: 
Српски језик и лингвистика, Српски језик и књижевност; Фило-
логија, модулу: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност), мастер професор књижевност и језика (србис-
та), мастер професор књижевности и језика - компаратиста. 
Напомена: лица из претходног става која су стекла акадмско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима Српски језик и књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и 
језик са компаратистиком; Српска филологија; српски језик и 
књижевност; Србистика, 2. знање српско језика као језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, 3. да имају психич-
ку, физичку и здравстевену способност за рад са ученицима. 
4. да су држављани Републике Србије, 5. да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеци 
као и за кривично дело насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело узимања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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, утрђено дискриминаторно понашање.

Наставник немачког језика – други 
страни језик

УСЛОВИ: 1. VII/1 степен сручне спреме са звањем (300 ЕСПБ 
бодова у дипломи за она лица која су студије уписала почев 
од 10.09.2005. године): професор немачког језика и књижев-
ности, дипломирани филолог немачког језика и књижевности, 
професор немачког језика и књижевности и италијанског јези-
ка, мастер филолог (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Немачи језик и књижевност), мастер про-
фесор језика и књижевности (студијаки програм или глав-
ни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност), 
мастер професор немачког језика и књижевности, 2. знање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (знање 
српског језика), 3. да имају психичку, физичку и здравстевену 
способност за рад са ученицима, 4. да су држављани Републи-
ке Србије, 5. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеци као и за кривично дело 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело узимања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утрђено 
дискриминаторно понашање

Наставник правне групе предмета
УСЛОВИ: 1. VII/1 степен сручне спреме са звањем (300 ЕСПБ 
бодова у дипломи за она лица која су студије уписала почев од 
10.09.2005. године): дипломирани правник, мастер правник, 
претходно заврешене основне академске и мастер студије у 
области правних наука, 2. знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (знање српског језика), 3. да имају 
психичку, физичку и здравстевену способност за рад са уче-
ницима, 4. да су држављани Републике Србије, 5. да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
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три месеци као и за кривично дело насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвњење, за кривично дело узимања 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, утрђено дискриминаторно понашање. 
Напомена: лица из претходног става која су стекла акадмско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима из области правних 
наука.

Наставник економске групе предмета
9 извршилаца

УСЛОВИ: 1. VII/1 степен сручне спреме са звањем (300 ЕСПБ 
бодова у дипломи за она лица која су студије уписала почев 
од 10.09.2005. године): дипломирани економист, мастер еко-
номиста, претходно завршене студије првог степена - основне 
академске студије у области економије, 2. знање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (знање српског 
језика), 3. да имају психичку, физичку и здравстевену спо-
собност за рад са ученицима, 4. да су држављани Републи-
ке Србије, 5. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеци као и за кривично дело насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело узимања мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утрђено дискримина-
торно понашање. Напомена: лица из претходног става која су 
стекла акадмско звање мастер морају имати претходно завр-
шене основне академске студије на студијским програмима из 
области предмета који се уче у школи.

Наставник угоститељске групе предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. VII/1 степен сручне спреме са звањем (300 ЕСПБ 
бодова у дипломи за она лица која су студије уписала почев 
од 10.09.2005. године) и/или ВИ1 степен стручне спреме (180 
бодова у дипломи за она лица која су студије уписала почев од 
10.09.2005. године): виши стручни радник технологије кувар-
ства, гастролог, виши стручни радник у угоститељствву, смер 
кулинарство, виши угоститељ, виши угоститељ-гастролог, 
виши стручни радник – комерцијалиста угоститељства, комер-
цијалнист угоститељства, менаџер хотелијерства, смер гастро-
номија, манаџер хотелијерства, смер гастрологија, менаџер у 
гастрономији, струковни менаџер хотелијерства, смер гастро-
номија, струковни менаџер хотелијерства, смер гастрологија, 
менаџер у гастрономији, струковни менаџер гастрономије, 
струковни економиста за туризам и угоститељство, струковни 
економиста на студијском програму туризам и угоститљство, 
дипломирани менаџер гастрономије, дипломирани менаџер 
- гастрономија, менаџер хотелијерства, смер ресторатерство, 
струковни менаџер за области менаџмент и бизнис, дипломи-
рани менаџер у хотелијерству, менаџер хотелијерства, смер 
ресторатерство. Напомена: лица за горе побројаним називом 
у дипломи морају имати завршено средње образовање за 
образови профил конобар или кувар или техничар услужи-
вања или угоститељски техничар или кулинарски техничар. 
Кандидати треба да имају и: 2. знање језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (знање српског језика), 3. да 
имају психичку, физичку и здравстевену способност за рад са 
ученицима, 4. да су држављани Републике Србије, 5. да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеци као и за кривично дело насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвњење, за кривично дело узимања 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, утрђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс (пријав-
ни формулар кандидати преузимају са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије и ручно га попуњавају) кандидат је 
обавезан да достави и: оверену фотокопију дипломе или ове-
рену фотокопију уверења о дипломирању (уверење не може 
бити старије од 6 месеци) - кандидати који су студије уписали 
почев од 10.05.2005. године достављају оверене фотокопије 
диплома или оверене фотокопије уверења о дипломирању не 
старије од 6 месеци и за основне академске (или струковне 
студије) и за мастер (специјалистичке студије) студије, извод 
из матичне књиге рођених (не може фотокопија), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, не може фотокопија), 
оригинал уверење надлежног суда да није под истрагом и да 
се против њега не води кривични поступак (уверење се добија 
у надлежном суду), оригинал уверење надлежног СУП-а да 
није осуђиван за горе побројана кривична дела, радну био-

графију, осим за лица која први пут заснивају радни однос. 
Лица која испуњавају услове конкурса и која уђу у ужи избор 
упућују се на проверу психо-физичке способности у надлежну 
службу за послове запошљавања а о датуму и времену про-
вере психофизичке способности биће обавештени од стране 
школе. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве 
слати поштом на адресу Средња економска школа, Трг Јована 
Цвијића 4, 15300 Лозница са назнаком пријава на конкурс или 
предати непосредно у канцеларији секретара школе или служ-
бе рачуноводстава у периоду од 10.00 до 13.00 часова. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати

НИШ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18210 Житковац

Помоћни радник - чистач
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: завршена основна школа. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Формулар је доступан у делу 
„Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверен 
препис /фотокопију/сведочанства о завршеном основном 
образовању; уверење о држављанству, оверен препис/фото-
копију; извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фото-
копију; доказ о познавању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 пра-
вом, без обзира на иречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима) - доставља 
се пре закључења уговора о раду. Уверења, не старија од 6 
месеци. Непотпуна и неблаговремена документација неће се 
разматрати. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Вук 
Караџић“, 18210 Житковац, контакт телефони: 018/846-454, 
018/887-055.

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и савладан про-
грам за остваривање ООО за андрагошког асистента. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: Попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Формулар је дос-
тупан у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију, 
извод из матичне књиге рођених,оверен препис/фотокопију, 
доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, уверење о неосуђиваности за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на иречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, лекарско уверење 
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима) – доставља се пре закључења уго-
вора о раду; уверења, не старија од 6 месеци. Непотпуна и 
неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс слати на адресу: ОШ „Вук Караџић“, 18210 Житко-
вац. Контакт телефони: 018/846-454, 018/887-055.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звање доцент за ужу научну 
област Геологија

на одређено време од 60 месеци 

УСЛОВИ: доктор геолошког инжењерства или доктор 
хемијских наука. Ближи услови: најмање два (2) рада у часо-
писима категорисаним у Thomson routers листи из области 

петрологије, минералогије или геохемије. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања. Кандидати подносе: пријаву, 
биографију, оверен препис дипломе о докторату, списак науч-
них радова са библиографским подацима као и саме радове, 
(списак радова доставити и у електронском облику, за сваки 
рад у часопису навести одговарајући линк) за радно место 
предвиђено овим конкурсом. Кандидати су у обавези да при-
ликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и пре-
дају Образац који се налази на веб-порталу Универзитета у 
Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

Наставник у звање ванредни професор 
или редовни професор за ужу научну 

област Математика
на одређено време од 60 месеци, односно на 

неодређено време 

УСЛОВИ: доктор наука-математичке науке. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања. Кандидати подносе: пријаву, 
биографију, оверен препис дипломе о докторату, списак науч-
них радова са библиографским подацима као и саме радове, 
(списак радова доставити и у електронском облику, за сваки 
рад у часопису навести одговарајући линк) за радно место 
предвиђено овим конкурсом. Кандидати су у обавези да при-
ликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и пре-
дају Образац који се налази на веб-порталу Универзитета у 
Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЈА СТАНИМИРОВИЋ”

18116 Ниш, Булевар цара Константина 82-86

Наставник основа електронике
УСЛОВИ: у радни однос, ради обављања послова наставика 
основа електротехнике, може бити примљен кандидат који 
испуњава услове прописане чланом 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: да има одго-
ворајуће образовање - према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
8/2017 и 13/2018) послове наставника Основа електротехнике 
може да обавља : (1) дипломирани инжењер електротехнике; 
(2) дипломирани електротехнички инжењер; (3) дипломира-
ни инжењер електронике; (4) професор електротехнике; (5) 
дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства; (6) 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства,претходно 
завршене основне академске студије у области електротех-
нике и рачунарства; (7) дипломирани инжењер мехатрони-
ке-мастер; 2. да има држављанство РС; 3. да има психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђено дискриминат-
норно понашање; 5. да зна српски језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати су дужни да приложе одговарајућу 
документацију којом доказују испуњеност прописаних услова, 
и то: 1. кратку биографију (ЦВ); 2. оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати 
који су стекли академско звање мастер достављају и оверену 
фотокопију дипломе са основних академских студија); 3. уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци) оригинал 
или оверену фотокопију; 4. уверење о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију; 5. 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима (доказ подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду); 6. доказ о знању српског 
језика подносе само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику. Рок за пријављивање на конкурс је 10 
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну 
документацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложена документација 
се не враћају. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: 
Електротехничка школа „Мија Станимировић” Ниш (за конкур-
сну комисију), Булевар цара Константина 82-86, 18116 Ниш. 
Лице задужено да давање обавештења о конкурсу је Живко-
вић Верица, секретар школе, тел. 018/550-884.

Наставник сигнално-
телекомуникационих система

УСЛОВИ: у радни однос, ради обављања послова наставника 

Наука и образовање
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сигнално-телекомуникационих система, може бити примљен 
кандидат који испуњава услове прописане чланом 139. и 
140. Закона о основама система образовања и васпитања, и 
то: 1. да има одговорајуће образовање - према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број 8/2015, 
11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 и 13/2018); послове настав-
ника сигнално-телекомуникационих система може да обавља 
:(1) дипломирани инжењер електротехнике, смерови електро-
нике и телекомуникација; (2) дипломирани електротехнич-
ки инжењер, смер електронски; (3) дипломирани инжењер 
електронике, смер телекомуникација; (4) инжењер електро-
технике, смерови електронике и телекомуникација; (5) виши 
стручни радник електротехничке струке, смер електронике и 
телекомуникација; (6) електротехничар специјалиста за теле-
комуникационе мреже; (7) електротехничар специјалиста за 
комутационе уређаје; (8) дипломирани инжењер производног 
менаџмента; (9) дипломирани инжењер електротехнике и 
рачунарства, смер електроника и телекомуникације; (10) мас-
тер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завр-
шене основне академске студије у области електротехнике и 
рачунарства, на студијским програмима из области електрони-
ке и телекомуникација; (11) специјалиста струковни инжењер 
електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије 
првог степена на студијским прогрмима из области електрони-
ке и телекомуникација; (12) струковни инжењер електротех-
нике и рачунарства, завршене струковне студије на студијским 
програмима из области електронике и телекомуникација; (13) 
струковни инжењер електротехнике и рачунарства-специја-
листа, електроника и рачунарство. 2. да има држављанство 
РС; 3. да има психичку, физичку и здраствену способност за 
рад са децом и ученицима; 4. да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминатнорно понашање; 5. да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документацију којом доказују 
испуњеност прописаних услова, и то: 1. кратку биографију 
(ЦВ); 2. оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (кандидати који су стекли академско 
звање мастер достављају и оверену фотокопију дипломе са 
основних академских студија); 3. уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци) оригинал или оверену фотоко-
пију; 4. уверење о неосуђиваности (не старије од шест месе-
ци) оригинал или оверену фотокопију; 5. лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (доказ подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду); 6. доказ о знању српског језика подносе само 
кандидати који оразовање нису стекли на српском језику. Рок 
за пријављивање на конкурс је 10 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а конкурсну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 
Пријаве и приложена документација се не враћају. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу: ЕТШ „Мија Станимировић” Ниш (за 
конкурсну комисију), Булевар цара Константина 82-86, 18116 
Ниш. Лице задужено да давање обавештења о конкурсу је 
Живковић Верица, секретар школе, тел. 018/550-884.

НОВИ ПАЗАР

ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јула 18

тел. 020/811-148

Професор српског језика
Професор босанског језика
Професор немачког језика

Професор физолофије
УСЛОВИ: Пријављени кандидати треба да испуњавају услове у 
погледу врсте и степена стручне спреме предвиђене Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији. Конкурс остаје отворен 
15 дана од дана објављивање. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: оверен препис дипломе, лекарско уверење, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена Кривич-
ним законом, односно да не постоји забрана обављања посло-
ва. Пријаве са потпуном документацијом слати на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИБРАХИМ БАКИЋ“
36323 Лескова

тел. 020/452-554

Наставник српског језика

Наставник босанског језика

Наставник енглеског језика

Наставник историје

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник физичког васпитања

Психолог школе

Наставник разредене наставе
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту може бити примљен 
кандидат који поред општих услова прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17-УС 113/17 
и 95/18 аутентично тумачење) испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139Закона о основама система образо-
вања и васпитања(“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18-др.закони, 
10/19, 27/18-др.закони и 6/2020) и Правилник о врсти и сте-
пену образовања за наставнике и стручне сараднике у основ-
ној школи(“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/17, 13/18,11/19); 
да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству (уверење о држављанству, 
односно извод из матичне књиге рођених); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. У 
поступку одлучивања о избору кандидати који су изабрани у 
ужи избор,у року од 8 дана упућују се на психичку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Лекарско уверење доставља се пре закључења 
уговора о раду. Уверења не смеју бити старија од 6 месеци. 
Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Др Ибрахим Бакић“, 
36323 Лескова. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и преко телефона 020/452-554.

МАТИЧНА ОСНОВНА ШКОЛА 
„25. МАЈ”

36307 Делимеђе
тел. 020/452-991

Наставник математике

Административно-финансијски радник

Домар
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник српског језика и књижевности
2 извршиоца

Наставник босанског језика и 
књижевности

2 извршиоца

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање, у складу са чланом 139 и чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи, држављанство Републике србије, да кандидат није 

осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Предвиђена је претходна психолошка 
процена спососбности кандидата за рад са децом и учерни-
цима, који врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Конкурс остаје отво-
рен 8 (осам) дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Уз пријаву кандидат подноси следећа документа: доказ о 
стручној спреми, уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; попуњен образац пријаве који је прописан од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
уверење да се не води кривични поступак и истрага, а обавез-
но доствити: доказ да кандидат има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина (потврда, уверење 
и сл.) из члана 140. Пријаве са документацијом слати на: МОШ 
„25. мај“, Делимеђе 36307. Ближе информације могу се добити 
на тел. 020/452-991.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО“

Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/620-076

Наставник српског и босанског језика
у матичној школи у Мојстиру и у издвојеном 

одељењу у Драги

Наставник босанског језика
у матичној школи у Мојстиру

УСЛОВИ: у радни однос на радном месту наставника српског 
и босанског језика и наставника босанског језика може бити 
примљен кандидат који, поред општих услова прописаних 
Законом о раду, испуњава услове прописане Законом о осно-
вама система образовања и васпитања: одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 и чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања; психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; неосуђива-
ност за кривична дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: попуњени пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете; доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о познавању језика на ком се изводи обра-
зовно-васпитни рад; доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања. Уверење о психофизичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благо-
времене, потпуне и који испуњавају услове за оглашено радно 
место, упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Разговор са кандидатима ће се обавити у просто-
ријама ОШ „Алекса Ђилас-Бећо” Мојстир, о чему ће кандидати 
бити обавештени. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са документима 
слати на адресу: Основна школа „Алекса Ђилас Бећо” Мојстир, 
36320 Тутин. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона: 020/620-076.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО“

Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/620-076

Ложач
у издвојеном одељењу школе у Драги

Ложач-домар
у матичној школи у Мојстиру

УСЛОВИ: у радни однос на радном месту ложача и ложача-до-
мара може бити примљен кандидат који, поред општих усло-

Наука и образовање
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ва прописаних Законом о раду, испуњава услове прописане 
Законом о основама система образовања и васпитања: одго-
варајуће образовање, трећи степен стручне спреме, положен 
испит-сертификат о стеченом звању; психичку,физичку и 
здравствену способност (лекарско уверење); неосуђиваност 
за кривична дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
попуњени пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете; доказ о држављанству (уверење 
о држављанству,односно извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања; доказ о познавању језика. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Разговор са кандидатима,који испуњавају услове прописа-
не конкурсом, обавиће се у просторијама ОШ „Алекса Ђилас 
Бећо” Мојстир, о чему ће кандидати бити обавештени.У року 
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима, 
конкурсна комисија доноси решење о избору кандидата. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узе-
ти у разматрање. Пријаве са документима слати на адресу: 
Основна школа „Алекса Ђилас Бећо” Мојстир, 36320 Тутин. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити путем телефо-
на: 020/620-076.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“

36320 Тутин, Његошева 15
тел. 811-110

1. Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Сашу 

2. Наставник географије

3. Наставник српског језика
у издвојеном одељењу у Долову

4. Наставника немачког језика
2 извршиоца

5. Помоћи радник
у издвојеном одељењу у Долову

6. Наставник српског језика

7. Помоћни радник

8. Наставник физичког васпитања

9. Наставник математике 
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа 
кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 139 
до 142 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Потребна документација: 1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) потврда да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) уверење 
о држављанству Републике Србије; 5) зна српски језик, ако 
се образовно-васпитни рад остварује на језику националне 
мањине осим услова из става 1.члана 139 лице мора да има 
и доказ о знању језика на коме се оставарује образовно-вас-
питни рад. Услове из става 1.овог ћлана доказује се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1 тачка 1, 3 и 5 овог члана сатав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из члана 1 тачка 2 овог 
члана прибавља се по закључењу уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС, који заједно са потребном документацијом достављају 
школи у року од 8 дана ода дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање “Послови” на 

адресу: ОШ „Рифат Бурџевић Тршо“, 36320 Тутин, Његошева 
15. Кандидати ће битит писмено обавештени о избору у року 
од 8 дана од дана доношења одлуке о пријему. Неблаговреме-
не и непотпуне пријеве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
Тутин, Његошева 13

тел/факс: 020/811-180

Чистачица
у ИО Дубово 

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа из 
чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове: да 
има одговарајуће образовање први  степен стручне спреме, 
односно завршену основну школу, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом и 
контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете. Потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на адресу: Основна школа „Вук 
Караџић”, Тутин, Његошева 13, у року од 15 дана од објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве се могу предати и лично у секретаријату 
школе, од 8 до 14 часова, сваког радног дана. Контакт теле-
фон: 020/811-180.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
Тутин, Његошева 13

тел/факс: 020/811-180

Наставник српског и босанског језика
4 извршиоца

Наставник немачког језика
2 извршиоца

Наставник технике и технологије

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
у ИО Бовањ

Наставник разредне наставе
у ИО Добриња

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и усло-
ве у складу са чл. 140, 142 и 144 Закона о основама система 
образовања и васпитања (даље: Закон) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи и то: да има одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије, 
да зна босански језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: краћу биографију са адресом и контакт телефо-
ном; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них; доказ о неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријав-

ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете. Потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају школи. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати 
на адресу: Основна школа „Вук Караџић”, Тутин, Његошева 13, 
у року од 15 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу пре-
дати и лично у секретаријату школе, од 8 до 14 часова, сваког 
радног дана. Контакт телефон: 020/811-180.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МЕША СЕЛИМОВИЋ“

36309 Рибариће
тел. 020/821-110

Психолог

Професор разредне наставе
у издвојеном школском месту у Старчевићу

Професор српског језика (српски као 
нематерњи)

Чистачица (хигијеничар)
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање и да испуњава одређене услове, у складу са чланом 
139 и чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи; држављанство Репу-
блике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кри-
вично дело примања мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има психичку, физичку и 
здраствену способност за рад са децом и ученицима. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Уз пријаву кандидати подносе следећа докумен-
та: доказ о стручној спреми; попуњен пријавни формулар 
(налази се на интернет страници Министарства), уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да 
лице није кажњавано или осуђивано (за дела која су наведе-
на); уврење да се неводи кривични поступак и истрага, лекар-
ско уверење, доказ (уверење - сертификат) да зна српски језик 
и језик на ком се остварује образовни-васпитни рад, а обавез-
но доставити (важи за наставнике и стручне сараднике): доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина( потврду, уверење и сл.) из члана 142 
става 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(од најмање 30 бодова, у складу са Европским системом пре-
носа бодова). Кандидат за радно место чистачице/хигијенича-
ра треба да има I степен стручне спреме (завршену основну 
школу), уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених; уверење да лице није кажњавано или осуђивано (за 
дела која су наведена); уверење да се неводи кривични посту-
пак и истрага, лекарско уверење, попуњен пријавни формулар 
(налази се на интернет страници Министарства). Предвиђена 
је претходна психолошка процена способности кандидата за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступа-
ка. Пријаве са документацијом слати на: ОШ „Меша Селимо-
вић”, 36309 Рибариће. Непотпуне и не благовремене пријаве 
неће се разматрати. Ближе информације могу се добити путем 
телефона: 020/821-110.

ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
36321 Црквине

тел. 020/5723-020

1. Наставник српског језика

2. Наставник физичког васпитања

3. Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: кандидат за радно место из тачке 3. овог конкурса 
може да буде примљен ако има завршену основну школу. Кан-
дидати за радна места из тачке 1. и 2 . овог конкурса може да 
буде примљен у радни однос под условима: 1) да има одго-
варајуће високо образовање, стечено: а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије) 
или б) на основним студијама у трајању од најмање четири 

Наука и образовање
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године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
и босански језик - образовно-васпитни рад се остварује на 
босанском и српском језику; 4. Докази о испуњености услова 
из тачке 3. овог конкурса под 1) и 3) саставни су део пријаве 
на конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ 
под 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
5. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије, а документацију из тачке 4. 
овог конкурса, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи најкасније у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса. 6. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. 7. Решење о избору кандидата донеће конкурсна коми-
сија, у року од осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. 8. Пријавни формулар и потребну документацију 
треба послати на адресу школе: ОШ „Алекса Шантић”, 36321 
Црквине 9. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на телефон: 020/5723-020.

ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
36321 Црквине

тел. 020/5723-020

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 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студијама другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз које кандидат мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
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. септембра 2005. године. Лице кандидат за директора 
школе мора да има одговарајуће образовање из члана 139 
и чланом 140став 1 и 2 .Закона о основама система образо-
вања и васпитања. 2) да има дозволу за рад наставника. 3) 
да има положен испит за директора школе (лиценцу дирек-
тора). Изабрани директор који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност, а ако не положи испит за директора у 
року од две године од дана ступања на дужност, престаје дуж-
ност 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
7) да има држављанство Републике Србије, 8) да зна српски и 
босански језик (на том језику се остварује образовно-васпит-
ни рад у школи) 9) да има најмање осам година рада у обра-
зовно-васпитној установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се 
бира на период од четири године. Рок за пријављивање на 
конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: доказ да има одгова-
рајуће образовање (оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању), оверену фотокопију дозволе за рад наставника, 
оверену фотокопију лиценце за директора школе (ако је посе-
дује), доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за дела 
из тачке 5) овог конкурса, доказ о држављанству Републике 
Србије, доказ о знању српског језика, потврду о дужини рада 
у образовно-васпитној установи на пословима образовања и 
васпитања; доказе о резултатима стручно-педагошког надзо-
ра у свом раду (извештај просветног саветника), остале подат-

ке које сматра корисним у циљу свог избора (преглед кретања 
у служби, друге доказе о сопственим стручним и организацио-
ним способностима). Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима прибавља се 
пре закључења уговора о раду. 5. Пријаву на конкурс заједно 
са документацијом из тачке 4. овог конкурса, заинтересовано 
лице доставља школи на адресу: Основна школа „Алекса Шан-
тић”, 36321 Црквине. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе на телефон број: 020/5723-020.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ,,ДВА ХЕРОЈА“
36300 Нови Пазар, Радничка/Косанчићева бб

тел. 020/381-447

Дипломирани фарамацеут - наставник 
теорије и вежби

3 извршиоца

Наставник здраствене неге - теорија и 
вежбе

3 извршиоца

Наставник здраствене неге и 
рехабилитације - теорија и вежбе 

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чланом 24 став 1. 
Закона о раду ( “Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017- одлуке УС и 113/ 2017), треба да 
испуњава и посебне услове пописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, односно да: 1. 
име одговарајуће образовање у складу са чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања које је стечено: 
а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
дугог степена које комбинује целине одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; б) 
на основима студијама у трајању од најмање четири године, 
по пописама који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада здраство 
и социјална заштита („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
број 21/15,11/16 и 13/18). За радно место: дипл. фармацеут 
–наставник теорије и вежбе лице треба да има претходно сте-
чено средње образовање у подручју рада здаство и социјална 
заштита; За радно место наставник здравствене неге: виша 
медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; 
организатор здраствене неге; специјалиста струковна меди-
цинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер меди-
цинска сестра; виша медицнска сестра општег смера; виша 
медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска 
сестра хирушког смера ; виши медицински техничар, дипло-
мирни организатор здравствене неге; дипломирани органи-
затор здравствене неге (мастер; мастер организатор здравс-
твене неге; мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене основне акадмеске студије у области здравства); 
лице треба да има претходно стечено средње образовање у 
подручју рада Здравства и социјална заштита; За радно место 
наставник здраствене неге и рехабилитације: виши физиоте-
рапеутски техничар, струковни терапеут, струковни физоте-
рапеу, специјалиста струковни физиотерапеут, лице треба да 
има претходно стечено средње образовање у подручју рада 
Здравство и социјална заштита; За радно место чистачица I 
степен школске спреме (основна школа), 2. да има психички, 
физичку и здраствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да није суђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безуслова казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или радоскривнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита: за кривична дела из групе кривич-
на дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштитићеним међуна-
родним правом без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије, 
5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно 
- васпитни рад. Кандидат треба да доставе попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министрарства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs), оригинал или оверену фотокопију дипломе ( 
уверења ) о траженој врсти и степену стручне спреме, ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о претходно стеченом 
средњем образовању у подручију рада Здравство и социјал-
на заштита, оригинал или оверену фотокопију уверење о 
држављанству Републике Србије; доказ о испунајвању усло-
ва из члана 139. став 1. тачка 5. Закона о основима система 
образовања и васпитања односно да је лице стекло средње, 

више или високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе ( оригинал 
или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена 
фотокопија уверења ( извода из казнене евидеције) Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закон о осно-
вама система образовања и васпитања. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закљчању уговора о раду. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор , биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом у Национал-
ну службу за запошљавање Нови Пазар. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у 
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве на конкурс уз потребну документацију и краћу 
биографију, заинтересовани кандидати могу доставити лично 
или поштом на горе наведену адресу. Ближе информације 
могу се добити на број телефона 020/381-447

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

тел. 020/320-417

Наставник босанског - српског језика
настава на босанском и српском језику

УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос утврђене чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 – др.закон. 10/2019, 27/2018 – др.закон и 6/2020) и 
то ако: 1) имају одговарајуће образовање, 2) имају психичку , 
физичку и здраствену спосбност са децом и ученицима, 3) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвоа у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици , оду-
зимање малолетног лица , запуштање и злостављање малоло-
етног лицаили родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није у складу са законом утврђено дискиминаторно понашање 
, 4. има држављанство Републике Србије , 5. зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно - васпитни рад. Услови 
из става 1. члана 139. Закона о основама система овразовања 
и васпитања доказују се приликом пријема у радни однос и 
рповеравају у току рада. Доказ о ипуњености услова из став 
1. тачке 1, 3 и 5 члана 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања подносе се уз пријаву на конкурс , а из 
става 1. тачка 2. овог члана пре закључивања угоовра о раду. 
Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у публикацији ,,Послови“.
Потребна документа: Кандидати треба да доставе : пријаву на 
конкурс са основним биографским подацима (за заснивање 
радног односа, својеручно потписана); одштампан и попуњен 
формулар преузет са званичне инетернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС, у делу 
„Ново на сајту“, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR - ZA -KONKURISANjE.doc. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су у обавези доставити: 1. ори-
гинал или оверену копију дипломе, односно уверење, којим 
се доказује одговарајуће високо образовање; 2. оригинал уве-
рење о држављанству не старије од шест месеци; 3. оригинал 
извод из матичне књиге рођених не старије од шест месеци; 
4. одговарајући доказ којим се доказује познавање језика на 
коме се оставрује образовно-васпитни рад ( познавање српс-
ког и босанског језика) сходно члану 139 став 1 тачке 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019,27/2018 – др.закон 
и 6/2020); 5. оверење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвоа у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици , одузимање малолетног лица 
, запуштање и злостављање малолоетног лицаили родоскр-
нављење, 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 зако-
ном утврђено дискиминаторно понашање. Пријаве са потреб-
ним документима слати на горе наведену адресу са ознаком 
,,За конкурс,, или лично доставити управи школе. Кандидат 
који не испуњава услове конкурса у погледу прописаног сте-
пена и врсти образовања и прописаног занимања (стручног 
назива) и чије пријаве буду непотпуне ( не садрже сва тра-
жена документа прописана конкурсном) и неблаговремене, 
неће се исте пријаве ( молбе) за пријем у радни однос прима-
ти , односно узимати у разматрање приликом одлучивања о 
пријему у радни однос. Информације поводом конкурса могу 
се добити на горе наведни број телефона.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ОШ „БРАТСТВО“
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

тел. 020/317-020

Наставник музичке културе

Наставник немачког језика
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: потребно је да кандидат испуњава следеће услове у 
скалду са чланом 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: - да има одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140. и 142.Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017,27/2018 
– др.закони 10/2019 и 6/2020) и да испуњава услове у погле-
ду степена и врсте стручне спреме прописане Правилником о 
степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/17, 
13/2018 и 11/2019), да има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безуусловна казна затовра у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици; одузи-
мање малолетног лица, запуштење и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће; за кривична дела примања или 
давање мита ; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићенох међинародним пра-
вом , без обзира на изречену кривичну санкцију , и за које није 
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; зна српски језик и 
језик на коме се сотварује образовно - васпити рад. Уз пријаву 
на конкурс потребно је поднети и следећа документа: доказ 
о поседовању одговарајућег образовања (диплома - оригинал 
или оверена копија), уверење о држављанству ( оригинал или 
оверена копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); доказ о поседовању образовања из пси-
холошких , педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са Европским систе-
мом преноса бодова ( кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит односно испит за лиценцу сматра се да има образовање 
из наведених дисциплина и потребно је да приложи доказ о 
томе) - оригинал или оверена копија, доказ о знању српског 
језика и језика на којем се остварује образовно - васпитни рад, 
уверење о неосуђваности из МУП-а, не старије од 6 месеци, 
доказ о знању српског језика и језика на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад. Доказ о поседовању психичке , физичке 
и здраствене способности за рад са ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 
осам (8) дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) и потребну доку-
ментацију, пријаву на конкурс, документа о испуњености усло-
ва за пријем у радни однос  заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи на горе наведену адресу. За 
додатне информације обратите се секретару школе.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Расима Халиловића бб
тел. 020/317-496

Наставник историје
УСЛОВИ: у радни однос на радном месту наставника исто-
рије може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег образовања, и то: 1) сту-
дије другог степена(мастер академије студије или 2)основне 
студије у трајању од четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање од 10.септембра 2005.године; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; извршена психлошка проце-
на способности за рад са децом и ученицима; -поседовање 
држављанства Републике Србије; звање српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против оравног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминатор-

ног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
закомон. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ Национал-
не службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар објављен на званичној страници Минис-
тарства, а потребну документацију заједно са осштампаним 
формуларом достављају установи. Документација: доказ о 
држављанству (уверење о држављанству, односно извод из 
матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 
оверен препис/фотокопија документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања. Пријаве треба 
послати на горе наведену адресу. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и на горе наведену 
адресу.

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“ 
36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб

тел. 020/5403-165

Наставник разредне наставе 
4 извршиоца

Наставник математике

Наставник немачког језика

Стручни сарадник - педагог

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

Референт за финансијско-
рачуноводтвене послове

Домар - мајстор одржавања
2 извршиоца

Чистачица
7 извршилаца

Секретар установе
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос: кандидати морају 
испуњавати услове за пријем у радни однос утврђене чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 – др.закон, 10/19 и 
6/20), и то да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Услови за пријем у радни однос доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази да кандидат има одговарајуће образовање, да није 
осуђивано правоснажном пресудом, да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик морају бити саставни 
део пријаве на конкурс. Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Наставник мора 
имати одговарајуће образовање сходно члану 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/17, 27/18 – др.закон, 10/19 и 6/20). Знање срп-
ског језика кандидат доказује стеченим средњим, вишим или 
високим образовањем на српском језику или да је кандидат 
положио испит из наведених језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, сходно члану 141. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 –др.закон, 10/19 и 6/20). Прописани степен 
и врста образовања за радна места под тачком од 1 до 4 кон-
курса: У погледу степена и врсте образовања потребно је да 
кандидати имају одговарајући степен и врсту образовања 
сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019) и Правилника о организацији и 
систематизацији послова у Основној школи “Меша Селимо-
вић”, Нови Пазар, дел. број 01-27/1 од 14.01.2019. године, чије 
одредбе нису у супротности са Правилником. Прописани сте-
пен и врста образовања за радно место под тачком 5 конкурса 
(Дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене 

послове): Високо образовање: - на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно спе-
цијалистичким струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Прописани степен и врста образовања за радна 
места под тачком 6 конкурса (Референт за финансијско-рачу-
новодствене послове): средње образовање. Прописани сте-
пен и врста образовања за радна места под тачком 7 конкурса 
(Домар/мајстор одржавања): средње образовање; -положен 
стручни испити за рад са судовима под притиском (за посло-
ве руковања постројењем у котларници). Прописани степен 
и врста образовања за радна места под тачком од 8 конкурса 
(Чистачица): -основно образовање. Прописани степен и врста 
образовања за радно место под тачком 9 конкурса (Секретар 
установе): Високо образовање: - на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије); на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Рок за 
доставу пријава (пријавни формулар): Рок за доставу пријава 
(пријавни формулар) на конкурс је 8 дана и почиње да тече 
почев од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс потребно је 
доставити: 1. ригинал или оверену копију дипломе, односно 
уверење, којим се доказује одговарајуће образовање; 2. ори-
гинал уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
3. доказ да кандидат није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (не старије од шест месеци). 4; одгова-
рајући доказ којим се доказује знање српског језика, сходно 
члану 141. Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документацију 
(доказе), заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају ОШ „Меша Селимовић“, Нови Пазар. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе сачиње-
не у складу са чланом 154. став 6. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17, 27/18 –др.закон, 10/19 и 6/20). Разговор се 
обавља у циљу процене познавања струке и послова пропи-
саних наставним планом и програмом за радно место за које 
је кандидат конкурисао; процене професионалних каракте-
ристика, вештине комуницирања, ставова и мотивације кан-
дидата за рад у школи и додатно знање и вештине. Пријаве 
(пријавни формулар) са потребним доказима о испуњености 
услова за пријем односно заснивање радног односа слати на 
адресу: Основна школа „Меша Селимовић”, Нови Пазар, Сте-
вана Немање бб, 36300 Нови Пазар, са ознаком „За конкурс” 
или лично доставити управи школе. Пријаве које не испуња-
вају услове конкурса у погледу прописаног степена и врсте 
образовања, односно одговарајућег образовања, прописаног 
занимања (стручног назива), пријаве које буду непотпуне (не 
садрже све захтеване доказе о испуњености услова конкурса) 
и неблаговремене, неће се узимати у разматрање приликом 
одлучивања у поступку пријема у радни однос. Информације 
поводом конкурса могу се добити на телефон: 020/54-03-165.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
36300 Нови Пазар

36314 Штитаре, Осаоница бб
тел. 020/351-393

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Белим Водама

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Мухову

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Свиланову

Наставник разредне наставе
рад у издвојеном одељењу у Бучу

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
ранди однос утврђене чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17, 
27/2018 – др.закон, 10/2019,27/2018 – др.закон и 6/2020) и то: 
1) да имају одговарајуће образовање, 2) да имају физичку и 
здраствену способност за рад са децом и ученицима , 3) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвоа у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малоло-

Наука и образовање
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етног лицаили 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 других добара заштићених међународ-
ним правом без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискиминаторно пона-
шање, 4) да има држављанство Републике Србије ,5) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно - васпит-
ни рад. Услови за пријем у радни однос доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају у току рада. Докази да 
кандидат има одговарајуће образовање , да ниоје осуђивано 
правоснажном пресудом да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и босански језик, морају бити сас-
тавни део пријаве на конкурс. Доказ о поседовању психичке , 
физичке и здраствнене спсобоности за рад са децом и учени-
цима прибавља се пре закључења уговора о раду. Наставник 
мора имати одговарајуће образовање сходно члану 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник“, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/2020). Уз пријаву ( пријавни 
формулар ) на конкурс је потребно доставити: 1. оригинал или 
оверену копију дипломе , односно уверење , којим се доказује 
одговарајуће високо образовање , 2. оригинал уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци ,3. оригинал извод из 
матичне књиге рођених не старије од 6 месеци, 4. доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици , оду-
зимање малолетног лица , запуштање и злостављање малоло-
етног 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 других добара заштићених међународ-
ним правом без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискиминаторно пона-
шање, 5. одговарајући доказ којим се доказује знање српског 
и босанског језика, сходно члану 141. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Информације се могу добити на 
горе наведеној адреси и кандидати могу слати пријаве на исту. 
Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Ближе информације се могу 
добити код секретара школе и горе на наведени број телефо-
на или на адресу школе. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе сачињене у скалду са чланом 154. 
став 6. Закона о основама система образовања („Сл. гласник 
РС“, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/2020). Разговор се обавља 
у циљу процене познавања струке и послова прописаних 
наставним планом и програмом за радно место за које је кан-
дидат конкурисао: процене професионалиних карактеристика, 
вештина комуницирања, ставова и мотивације кандидата за 
рад у школи и додатно знање и вештине. Пријаве (пријавни 
формулар) са потребним доказима о испуњености услова 
за пријем у радни, односно заснивање радног односа слати 
на горе наведену адресу са озанком „За конкурс“ или лично 
доставити управи школе.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ „СТЕВАН 

МОКРАЊАЦ“
36300 Нови Пазар, Ослобођења 39

тел. 020/336-991

Наставник клавира
6 извршилаца у Новом Пазару, 2 извршиоца 

у ИО Рашка

Наставник гитаре
3 извршиоца у Новом Пазару, 1 извршилац у 

ИО Рашка)

Наставник хармонике
2 извршиоца

Наставник виолине
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 139,140 и 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020).Степен и врста 
образовања могу бити у складу са чланом 2. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 
2/17, 9/19 и 1/20). Кандидат мора:1) да има одговарајуће обра-
зовање у сладу са чланом 140.142. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита: за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију у складу 

са законом, утврђено дискриминаторно понашање: 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик. У 
поступку одлучивања о избору кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања, врши ужи избор кандидата које упућује на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандарнизованих поступака. У року од осам дана од 
дана добијањ а резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од обављеног разговора са кандидатима.

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен формулар преузет са 
званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Уз попуњен пријавни формулар, 
поред радне биографије, кандидати, у оригиналу или овере-
ној фотокопији, прилажу:- диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, са исправом коју издаје високошколска установа, 
а којом кандидат доказује да је стекао образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сагласно члану 
142. Закона о основама система образовања и васпитања:- 
доказ о неосуђиваности за кривична дела и о непостојању 
дискриминаторног понашања сагласно члану 139.ст.1. тач.3. 
Закона о основама система образовања и васпитања (извод из 
казнене евиденције МУП-а Републике Србије (не старије од 6 
месеци): уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци): -извод из матичне књиге рођених: доказ о 
знању српског језика који на српском језику нису стекли одго-
варајуће образовање: Пре закључења уговора о раду, канди-
дати подносе доказ о испуњености услова из члана 139.ст.1.
тач.2. Закона о основама система образовања и васпитања ( 
да имају психолошку, физичку и здравствену способност за 
рад са адецом и ученицима). Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити лично 
или путем поште на адресу школе: Школа за основно музичко 
образовање и васпитање „Стеван Мокрањац“, Ослобођења 
39, 36300 Нови Пазар.

ОШ „ХАЛИФА БИН ЗАИД АЛ НАХЈАН“
36300 Нови Пазар, Дојевиће бб

тел. 020/361-633

Наставник математике
на одређено време до повратка радника са 
места помоћника директора, а најкасније 

до 31.08.2020. године, настава се изводи на 
српском и босанском језику

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане зако-
ном: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
139,140 и 142. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/,18 – и др. Закони, 
10/19, 6/ 2020 ) које је стекао на: 1 студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мутидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне ,односно стручне 
области или области педагошких наука; 2-на основним сту-
дијама у тајању од најмање четри године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1.тачка 1) подтачка 2 мора да има завршене 
студије првог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Да има оба-
везно образовање у складу са чланом 142.Закона о основама 
система образовања и васпитања и образовање у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 3/17, 13/2018 и 
11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, држављаство Републике Србије, 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
за која је изречена казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетно 
глица или родоскрвнуће, за кривично дело примања и давања 
мита; за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међунаодним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад; 
-кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним фолмуларом доставља установи. 
Уз пријаву на конкурс потребно је поднети следећа докумен-
та: доказ о поседовању одговарајућег образовања (диплома 
оригинал или оверена копија или уверење уколико није изда-
та диплома), уверење о држављанству (оригинал или овере-
на копија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оргинал или оверена копија не старији од 6 месеци), 

уверење о неосуђиваности из МУП-а (не старије од 6 месеци), 
доказ о знању српског језика и језика на ком се остварује обра-
зовно васпитни рад. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду; доказ о поседовању образо-
вања 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 дис-
циплина и шест бодова праксе у установи у складу са европ-
ским системом преноса бодова(кандиат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит односно испит за лиценцу сматра се да има 
образовање из наведених дисциплина и потребно је да прило-
жи доказ о томе) .Образовање је наставник,стручни сарадник 
обавезан да стекне у року од једне а највише две године од 
дана пријема у радни однос као услов за полагање испита за 
лиценцу – оригинал или оверена копија. Кандидат је дужан да 
попуни формулар за пријем у радни однос у установи обра-
зовања и васпитања који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете,науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs) и потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достави школи на адре-
су: ОШ ”Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Дојевиће бб, 
36300 Нови Пазар. За додатне информације обратити се на 
број 020/361-633. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Конкурс остаје отворен осам дана од 
дана објављивања у Публикацији „Послови”

ОШ „ХАЛИФА БИН ЗАИД АЛ НАХЈАН“
36300 Нови Пазар, Дојевиће бб

тел. 020/361-633

Наставник српског - босанског језика
настава на српском и босанском језику

Наставник немачког језика
настава на српском и босанском језику

Наставник математике
настава на српском и босанском језику

Наставник информатике и рачунарства
настава на српском и босанском језику

Наставник разредне наставе
настава на српском и босанском језику

Наставник разредне наставе
настава на српском и босанском језику

Наставник разредне наставе
настава на српском и босанском језику

Стручни сарадник - психолог 
за рад са ученицима који слушају наставу на 

српском и босанском језику

Помоћно-технички радник
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане зако-
ном: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
139,140 и 142. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – и др. заклони, 
10/19, 6/ 2020 ) које је стекао на: 1 студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мутидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне ,односно стручне 
области или области педагошких наука; 2 на основним сту-
дијама у тајању од најмање четри године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1.тачка 1) подтачка 2 мора да има завршене 
студије првог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Да има оба-
везно образовање у складу са чланом 142.Закона о основама 
система образовања и васпитања и образовање у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 3/17, 13/2018 и 
11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, држављаство Републике Србије, 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
за која је изречена казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетно 
глица или родоскрвнуће, за кривично дело примања и давања 
мита; за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међунаодним правом,без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са 
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законом утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад; 
кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним фолмуларом доставља установи; 
уз пријаву на конкурс потребно је поднети следећа документа: 
доказ о поседовању одговарајућег образовања (диплома ори-
гинал или оверена копија или уверење уколико није издата 
диплома), уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија не старији од 6 месеци), 
уверење о неосуђиваности из МУП-а (не старије од 6 месеци), 
доказ о знању српског језика и језика на ком се остварује обра-
зовно васпитни рад, доказ о поседовању психичке,физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи у складу са европс-
ким системом преноса бодова (кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит односно испит за лиценцу сматра се да има 
образовање из наведених дисциплина и потребно је да прило-
жи доказ о томе). Образовање је наставник, стручни сарадник 
обавезан да стекне у року од једне а највише две године од 
дана пријема у радни однос као услов за полагање испита за 
лиценцу – оригинал или оверена копија. Кандидат је дужан да 
попуни формулар за пријем у радни однос у установи обра-
зовања и васпитања који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете,науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs) и потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достави школи на адре-
су: ОШ „Халифа бин Заид Ал Нахјан“ Дојевиће, Дојевиће бб, 
36300 Нови Пазар. За додатне информације обратити се на 
број 020/361-633. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Конкурс остаје отворен осам дана од 
дана објављивања.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НОВИ ПАЗАР“
36300 Нови Пазар
Вука Караџића бб
тел. 020/321-048

Наставник физике

Наставник електротехничке групе 
предмета

Наставник машинске групе предмета

Наставник практичне наставе у 
машинској струци

Наставник саобраћајне групе предмета

Наставник хемије

Наставник српског и босанског језика
УСЛОВИ: у радни однос може бити примљено лице, под усло-
вом прописаном Законом и ако: 1) да имају одговарајуће 
образовање по Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама, 2) да имају физичку и здраствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвоа у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици , одузимање малолетног 
лица , запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе , против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискиминаторно понашање ,4) да има 
држављанство Републике Србије, 5) да зна језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (српски и босански). Уз 
одштампани примерак пријемног формулара који је прописан 
на званичној интернет страници Министарства просвете, кан-
дидати су дужни да доставе следећу докментацију: 1. доказ о 
стручној спреми - диплома, оригинал или оверена фотокопија, 
2. извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена 
фотокопија, 3. уверење о држављанству , оригинал или овере-
на фотокопија, 4. доказ о познавању језика на коме се обавља 
образовно васпитни рад, 5. уверење да канидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1. 
тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања. 
Нпомена: Лекарско уверење кандидат прилаже пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве са потпуном документацијом 
доставит на горе наведену адресу. Конкурс остаје отворен 
осам дана од дана оглашевања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрити. Контакт телефона: 020/321-048. 

ГИМНАЗИЈА „НОВИ ПАЗАР“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

тел. 020/5100-710

Наставник српског језика

Наставник математике

Наставник музичке културе

Радник на пословима ложача
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидати достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија именована од стране директора школе. Кан-
дидати за радно место наставника треба да испуњавају услове 
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и то: а) има одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена-( мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односностручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, сходно Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији; б) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) има 
држављанство Републике Србије; г) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; д) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом , утврђено дискриминаторно понашање; Кандидати 
за радно место ложача треба да испуњавају услове из члана 
139. Закона о основама система образовања и васпитања и 
то: а) - КВ радник машинске струке – III степен, радник – II 
степен. Посебни услови: положен испит за вршење посло-
ва на радном месту које има електроенергетска, котларска и 
друга енергетска постројења и судове под притиском; б) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад; в) има 
држављанство Републике Србије; г) зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; д) није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полс-
не 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. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: 1. оверени преписи/фотокопије диплома о 
стеченом образовању основних и мастер студија за наставни-
ке; 2. оверени преписи/фотокопије диплома о стеченом обра-
зовању за ложача; 3. оверени преписи/фотокопије уверења 
- сертификата о положеном испиту за вршење послова на 
радном месту које има електроенергетска, котларска и друга 
енергетска постројења и судове под притиском – за ложача; 4. 
уверење о држављанству; 5. извод из матичне књиге рођених; 
6. доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад ( осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); 7. доказ о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног понашања. Докази 
о испуњености услова из тачке 1, 2, 3, 4 и 5 достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова - лекарско уверење, 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве треба 
послати на адресу: Гимназија, Вука Караџића 7, 36300 Нови 
Пазар. Информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе или на број телефона 020/5100-710.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
36300 Нови Пазар, 36305 Дежева

тел. 020/343-020, 020/353-411

Наставник математике
у ИО Шароње и Н. Бања

Наставник српског језика
у ИО Шароње и Н. Бања

Наставник разредне наставе
у ИО Врановини, Ковачеву, Витошу и Постењу

4 извршиоца

Административни радник
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане зако-
ном: и то да има одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 139, 140. став 1.тачка 1 и 2. и 155.
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018- и други закони и до 10/2019), 
1) За 1. наставника математике ; 2. наставник српског језика; 
3. четири наставника разредне наставе – високо образовање 
које је стекао на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су одређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 2. За 4. админи-
стративног радника – образовање које је стекао у средњој 
(четворогодишњој) школи; држављанство РС (уверење о 
држављанству-оригинал или оверену копију), психичку,фи-
зичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма(лекарско уверење се подноси пре закључинања уговора 
о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђен пра-
воснажном пресудом за кривично дело за која је изрече-
на казна затвора у трајању најмање од три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици,одузимање малолетног 
лица,запуштање и тлостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања и давања мита. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља 
установи. Уз пријавни формулар потребно је доставити: за 
1.наставника математике ; 2. Наставник српског језика; 3.чети-
ри наставника разредне наставе; -оверен препис дипломе о 
завршеном образовању, исправа коју издаје високошколска 
установа а кјом доказује да су стекли образовање из психо-
лошкох, педагошких и методичких дициплина или доказ из 
високошколске установе да су у току студија положили испи-
те из педагогије и психологије, - доказ да су положили струч-
ни испит, односно испит за лиценцу; За 4. административног 
радника оверен препис дипломе о завршеној средњој шко-
ли; - извод из МКП; - уверење о држављаству (не старије од 
шест месеци) и да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовано -васпитни рад. У поступку одлучивања о избору 
наставника, комисија ће извршити ужи избор кандидата који 
ће бити упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима; психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима врши служба за послове запошља-
вања; применом стандардизованих поступака; о времену и 
месту провере изабрани кандидати накнадно обавештени. 
Рок за пријављивање на конкурс је осам ( 8 ) дана од дана 
објављивања у листу “ Послови “ Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве слати у затвореној коверти на 
горе наведненој адреси.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“ 
36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб

тел. 020/334-031

Наставник разредне наставе
настава се изводи на српском језику

Наставник разредне наставе
настава се изводи на босанском језику

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане законом: 
одговарајуће високо образовања у скалду са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитанај („Сл. гласник 
РС“, број 88/2017 , 27/18 и 10/19 6/2020) које је стекао на: 1) на 
студијама другог степена ( мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то : 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена који комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, при 
чему да има завшене студије првог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четри године, по прописима који су уређивали високо обра-

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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зовање до 10.септембра 2005.године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачком 2 мора да има завршене студије првог степена 
из научне односно стручне области за одговарајући предмет 
односно групу предмета. - да има обавезно образовање у скал-
ду са чланом 142. Закона о осноавама система образовања и 
васпитања и образовање у скалду са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручнних сарадника у основ-
ној школи („Сл.гласник РС - Просветни гласник“ број 11/2012, 
15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 3/17, 13/2018 и 11/2019), да има 
психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и 
ученицима, - да има држављанство Републике Србије, да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безуусловна казна затовра у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици; оду-
зимање малолетног лица, запуштење и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће; за кривична дела примања 
или давање мита; за кривично дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћања и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да зна српски језик и језик на ком се остварује образовано 
васпитни рад, кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Минстарства, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља установа. Уз пријаву на конкурс потребно је поднети 
следећа документа: доказ о поседовању одговарајућег обра-
зовања (диплома оригинал или оверена копија или уверење 
уколико није издата диплома); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија, не старије од шест месеци), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија не 
старије од шест месеци), уверење о неосуђиваности из МУП-а 
(не старије од шест месеци), доказ о знању српског језика и 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, доказ о 
поседовању психичке, физичке и здраствене способности за 
рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Доказ о поседовању образовања из психолошких , педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шетс бодова праксе 
у установи у складу са Европским системом преноса бодова ( 
кандидат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит односно испит за 
лиценцу сматра се да има образовање из наведених дисци-
плина и потребно је да приложи доказ о томе). Образовање 
је наставник, стручни сарадник обавезан да стекне у року од 
једне а највише две године од дана пријема у радни однос као 
услов за полагање испита за лиценцу - оригинал или овере-
на копија. Кандидат је дужан да попуни формуалр за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) и 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достави школи на горе наведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурс 
остаје отворен осам дана од дана објављивања у публикацији 
,,Послови“.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, 28. новембра 163
тел. 020/319-198

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпитања и 
да има одговарајуће образовање: 1. има одговарајуће обра-
зовањепрописано Правилником о организацији и система-
тизацијипослова у Економско-трговинској школи, 2. да има 
психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуусловна казна затовра 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици; одузимање малолетног лица, запуштење 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће; за кри-
вична дела примања или давање мита; за кривично дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћања и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4. да има држављанство Републи-
ке Србије, 5. да зна српски језик и језик на ком се остварује 
образовано-васпитни рад. Уз одштампани примерак пријемог 
формулара на званичној интернет страници Минстарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати су дужни да 
достве следећу документацију: 1. оверена фотокопија дипло-
ме о завршеној основној школи, 2. уверење о држављанству 
не старије од шест месеиц, оригинал или оверена фотокопија, 
3. извод из матичне књиге рођених не старије од шест месеци 
- оригинал или оверена фотокопија, 4. уверење да лице није 
осуђивано за кривична дела из члана 139. став1. тачка 3. Зако-
на о основам асистема образовања и васпитања не старије од 
шест месеци. Доказ да има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима прибавља кандидат 

пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на копнкурс уз 
потребну документацију кандидати могу лично доставти шко-
ли или путем поште на горе наведену адресу. Ближе инфор-
мације се могу добити у секретаријату школе на горе наведени 
број телефона.

ОШ „ЈОШАНИЦА“ 
36300 Нови Пазар, 36306 Лукаре

тел. 020/433-493

Наставник босанског језика

Наставник босанског и српског језика

Библиотекар
УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос утврђене чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18 и 10/19) и то да: 1) да има одговарајуће образовање, 
2) да имају физичку и здраствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолоетног лицаили родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није у складу са законом утврђено 
дискиминаторно понашање, 4) да има држављанство Репу-
блике Србије, 5) да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови за пријем у радни однос 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају у 
току рада. Докази да кандидат има одговарајуће образовање, 
да није осуђиван правоснажном пресудом, да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и босански језик 
морају бити саставни део пријаве на конкурс. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здраствене способности за рад 
са децом и ученицима прибаваља се пре закључивања уго-
вора о раду. Наставник мора имати одговарајуће образовање 
сходно члану 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 и 10/19). 
Знање српског и босанског језика кандидат доказује стече-
ним средњим, вишим или високим образовањем на српском и 
босанском језику или да је кадидат положио испит из наведе-
них језика по програму одговарајуће високошколске установе, 
сходно члану 141. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 и 10/19). 
У погледу степена и врсте образовања потрабно је да канди-
дати имају одговарајући степен и врсту образовања сходно 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС“ , број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019) и Правилника о организацији и система-
тизацији послова у основној школи „Јошаница“ Лукаре, дел.
број 496/1 од 10.12.2018. године, чије одредбе нису у супрот-
ности са Правилником. Рок за доставу пријава (пријавни фор-
мулар) на конкурс је 8 дана и почиње да тече почев од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Уз пријаву 
(пријавни формулар) на конкурс потребнно је доставити: 1. 
оригинал или оверену копију дипломе, односно уверење , 
којим се доказује одговарајуће образовање; 2. оригинал уве-
рење о држављанству; 3. доказ да кандидат није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвоа у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолоетног 
лицаили 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 других добара заштићених међународним пра-
вом без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискиминаторно понашање; 4. 
одговарајући доказ којим се доказује знање српског језика и 
босанског језика, сходно члану 141. Закона оосновама систе-
ма образовања и васпитања. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију (доказе), заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају ОШ „Јошаница“ Лукаре. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кландидатима са лис-
те сачињене у складу са чланом 154. став 6. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/17). Разговор се обавља у циљу процене познавање 
струке и послове прописаних наставним планом и програмом 
за радно место за које је кандидат конкурисао; процене про-
фесионалних карактеристика; вештине комуницирања, ставо-
ве и мотивације кандидата за рад у школи, и доадтно знање и 
вештине. Пријаве (пријавни формулар) са потребним докази-
ма о испуњенсоти услова за пријем односно заснивање радног 
односа слати на горе наведену адресу са ознаком „За конкурс“ 

или лично доставити управи школе. Пријаве које не испуња-
вају услове конкурса у погледу прописаног степена и врсте 
образовања, односно одговарајућег образовања, прописаног 
занимања (стручног назива), пријаве које буду непотпуне (не 
садрже захтеване доказе о испуњености услова конкурса) и 
неблаговремене, неће се узимати у разматрање приликом 
одлучивања у поступку пријема у радни однос. Информације 
поводом конкурса могу се добити и на горе наведени број 
телефона школе.

ОШ „РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО“ 
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103

тел. 020/316-867

Наставник српског језика
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане зако-
ном: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
139,140 и 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања (,,Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – и др. Закони, 
10/19, 6/2020) које је стекао на: 1 студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мутидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2. на основним сту-
дијама у трајању од најмање четри године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1. тачка 1) подтачка 2 мора да има завршене 
студије првог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; да има оба-
везно образовање у складу са чланом 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања и образовање у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 3/17, 13/2018 
и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, држављанство Републике 
Србије, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
на дела за која је изречена казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летно глица или родоскрвнуће, за кривично дело примања 
и давања мита; за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним фолмуларом 
доставља установи. Уз пријаву на конкурс потребно је под-
нети следећа документа: доказ о поседовању одговарајућег 
образовања (диплома оригинал или оверена копија или уве-
рење уколико није издата диплома), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија не 
старији од 6 месеци), уверење о неосуђиваности из МУП-а (не 
старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика и језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад, доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова(кандиат који је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит односно испит за лиценцу сматра се 
да има образовање из наведених дисциплина и потребно је 
да приложи доказ о томе). Образовање је наставник,стручни 
сарадник обавезан да стекне у року од једне а највише две 
године од дана пријема у радни однос као услов за полагање 
испита за лиценцу - оригинал или оверена копија. Кандидат 
је дужан да попуни формулар за пријем у радни однос у уста-
нови образовања и васпитања који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) и потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом достави 
школи на горе наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс остаје отворен 
осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „МУР“
36300 Нови Пазар, Мур бб

тел. 020/383-130

Наставник разредне наставе

Наставник босанског и српског језика
настава се одржава на босанском језику

Наставник физичког васпитања
настава се одржава на босанском језику

УСЛОВИ: кандидат мора испуњавати услове за пријем у радни 
однос утврђене чланом 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 
27/18 И 10/19), и то ако: 1) има одговарајуће образовање, 
2) има психичку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 малолетмог лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обтира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно- васпитни рад. Услови за пријем у радни 
однос доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази да кандидат има одговарајуће 
образовање, да није осуђивано правоснажном пресудом, да 
има држављанство Републике Србије и да зна српски и босан-
ски језик морају бити саставни део пријаве на конкурс. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здраствене способности за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Наставник мора имати образовање сходу члану 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19). Знање српског и 
босанског језика кандидат доказује стеченим средњим, вишим 
или високим образовањем на српском и босанском језику или 
да је каднидат положио испит наведених језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, сходу члану 141. Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” , бр. 88/17). Прописани степен и врста образовања 
и одговарајуће високо образовање: у погледу степена и врсте 
образовања, односно одговарајућег високог образовања, 
потребно је да кандидати имају одговарајуће високо образо-
вање сходно члану 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” , број 88/2017), 
каоп и степен и врсту образовања и сходно Правилнику о сте-
пену и врсти образовања насравника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 , 3/2017, 13/2018 и 11/2019) 
и Правилника о организацији и систематизацији радник места 
у ОШ “Мур” Нови Пазар број 496/1 од 10.12.2018. године, чије 
одредбе нису у супротности са Правилником. 

ОСТАЛО: Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс потреб-
но је доставити документа: 1. оригинал или оверену копију 
дипломе, односно уверење, којим доказује одговарајуће обра-
зовање; 2. Оригинал уверење о држављанству; 3. доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна у трајању најмање 
три месеца,као ми за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица или родоскрнуће, за кривична дела 
примања или давања мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 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. 
4. одговарајући доказ којим се доказује знање српског језика 
и босанског језика на коме с е остварује образовно- васпитни 
рад, сходно члану 141. Закона о основама система образовања 
и васпитања. Разговор са кандидатима: Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе сачињене на осно-
ву члана 154. став 6. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” б бр. 88/17).Разговор се 
обавља у циљу процене познавање струке и послова прописа-
них наставним планом и програмом за радно место за које је 
кандидат конкурисао, процене професионалних карактеристи-
ка, вештина комуницирања , ставова и мотивације кандидата 
за рад у школи, и додатно знање и вештине. Пријаве и пријав-
ни формулар који кандидат попуњава са сајта Министарства 
и потребним документима слати на горе наведену адресу, са 
ознаком “За конкурс”, или лично доставити управи школе. Кан-
дидати који не испуњавају услове конкурса у погледу пропи-
саног степена и врсте образовања, одговарајућег образовања, 
и прописаног занимања (стручног назива) и чије пријаве буду 
непотпуне (не садрже сва тражена документа прописана кон-
курсом) и неблаговремене, неће се узимати у разматрање при-
ликом одлучивања у поступку о пријему у радни однос.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ 
36300 Нови Пазар, Цетињска 10

тел. 020/316-361

Дефектолог олигофренопедагог
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду треба да испуњавају следеће услове: одговарајућу 
високу школску спрему према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи, да имају држављанство Републике Србије, психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно 
- васпитни рад, уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз 
пријавни формулар кандидати треба да доставе : радну био-
графију, оригинал или оверену копију дипломе о одговарјућем 
образовању, уверење о држављаснтву, извод из матичне 
књиге рођених, уверење од МУП-а да лице није осуђивано. 
Информације у вези конкурса могу се добити у школи лично 
или на горе наведени број телефона. Пријаве слати непосред-
но школи или путем поште на горе наведену адресу.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ 
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб

тел. 020/385-710; 020/385-709

Наставник разредне наставе
7 извршилаца

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове и то: предвиђени 
чланом 139, 140, 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 – др.за-
кони, 10/2019 и 6/2020) и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“ број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019). 
У радни однос могу бити примљена лица која испуњавају 
одређене услове: поседују одговарајуће образовање: 1) на 
студијама другог степена ( мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то : 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена који комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, при 
чему да има завшене студије првог степена из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. 2) на основним студијама у трајању од најмање четри 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.септембра 2005.године. Кандидат мора да има: 1. одго-
варајуће образовање, 2. има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безуусловна казна затовра у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици; одузимање мало-
летног лица, запуштење и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће; за кривична дела примања или давање мита; 
за кривично дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћања и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 4. има држављан-
ство Републике Србије, 5. зна српски језик и језик (босански) 
на ком се остварује образовано васпитни рад. Услови из става 
1.члана 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености улова из става 
1. тачка 1) 3) -5) саствни су део пријаве на конкурс, а докази 
из става 1.тачка 2.овога члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Обавезно образовање лица из члана 140. 
овога закона је и образовање из психолошких педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих је по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Услови за 
кандидате под тачком 10 и 11 овога конкурса су: 1. да има 
завршено основно образовање, 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици 
одузимање малолетног лица, запушање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће; за кривична дела примање 
или давање мита: за кривично дело изгрупе 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 скалду са законом, утврђено дискриминаторно, понашање, 
4. има држављанство Републике Србије, 5. зна језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из члана 139. став 1. тачка 1), 3)-5) саставни део су 
пријаве наконкурс, а докази из става1. тачка 2.овога чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштамоаним пријавним формуларом доставља установи са 
потребном документацијом. Провера психофизичке способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве слати 
на адресу на горе наведену адресу.

ОШ „ЋАМИЛ СИЈАРИЋ“ 
36300 Нови Пазар, Руђера Бошковића бб

тел. 020/383-883

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
за остваривање образовно-васпитног рада на 

босанском језику

Наставник математике

Наставник српског језика
2 извршиоца

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

Секретар школе

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

Чистачица
6 извршилаца

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
ранди однос утврђене чланом 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/17, 27/18, 10/19,27/18 и 6/2020) и то: 1) да имају одгова-
рајуће образовање, 2) да имају физичку и здраствену спо-
собност за рад са децом и ученицима , 3) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолоетног 
лицаили 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 других добара заштићених међународним пра-
вом без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом утврђено дискиминаторно понашање, 4) да 
има држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви за пријем у радни однос доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају у току рада. Докази да кандидат 
има одговарајуће образовање, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом, да има држављанство Републике Србије и да 
зна српски језик и босански језик, морају бити саставни део 
пријаве на конкурс. Доказ о поседовању психичке , физич-
ке и здраствнене спсобоности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Наставник мора 
имати одговарајуће образовање сходно члану 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник“, 
број 88/17, 27/18 и 10/19). Знање српског језика на којем се 
оставрује образовно-васпитни рад (босанског језика) кандидат 
доказује стеченим средњим, вишим или високим образовањем 
на српском и босанском језику или да је кандидат положио 
испит из наведених језика по програм одговарајуће високош-
колске установе , сходно члану 141. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
88/17,27/18 и 10/19). Прописани степен и врста образовања за 
радна места под тачком од 1 до 4 конкурса: У погледу степена 
и врсте образовања потребно је да кандидати имају одогова-
рајући степени врсту образовања сходно Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласникРС“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016,11/2016,2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и 
Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Ћамил Сијарић“, Нови Пазар дел.број 336 од 20.12.2018.годи-
не, чије одредбе нису у супротности са Правилником. Пропи-
сан степен и врста образовања за радно место под тачком 5 
конкурса (дипломирани економиста за финансијско-рачуно-
водствене послове): високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-

Наука и образовање
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но специјалистичким струковним студијма по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тзембра 2005. године. Прописан степен и врста образовања за 
радно место под тачом 6 конкурса (секретар установе): високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије); на основним студијама у трајању од најмање четири 
године по прописима који су уређивали виоско образовање 
до 10. септембра 2005. године. Прописан степен и врста обра-
зовања за радна места под тачком 7 конкурса (референт за 
финансијско-рачуноводствене послове): средње образовање. 
Прописан степен и врста образовања за радна места по тач-
ком 8 (чистачица): основно образовање. Прописан степен 
и врста образовања за радна места под тачком 9 конкурса 
(домар/мајстор одржавања): средње образовање, положен 
стручни испит за рад са судовима под приттиском (за послове 
руковања постројењем у котларници). Потребна документа: 
уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс је потребно доста-
вити: 1. оригинал или оверену копију дипломе , односно уве-
рење, којим се доказује одговарајуће високо образовање , 2. 
оригинал уверење о држављанству не старије од 6 месеци, 3. 
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолоетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није у складу са законом утврђено дискимина-
торно понашање (не старије од шест месеци), 4. одговарајући 
доказ којим се доказује знање српског и босанског језика (за 
радно место под тачком 2 конкурса), сходно члану 141 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације се 
могу добити на горе наведеној адреси и кандидати могу слати 
пријаве на исту. Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Ближе информа-
ције се могу добити код секретара школе и горе на наведени 
број телефона или на адресу школе. Разговор са кандидатима: 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
сачињене у скалду са чланом 154. став 6. Закона о основа-
ма система образовања („Сл. гласник“ број 88/17, 27/18,10/19 
и 6/2020). Разговор се обавља у циљу процене познавања 
струке и послова прописаних наставним планом и програмом-
за радно место за које је кандидат конкурисао : проценае про-
фесионалиних карактеристика, вештина комуницирања, ста-
вова и мотивације кандидата за рад у школи, и додатно знање 
и вештине. Пријаве (пријавни формулар) са потребним дока-
зима о испуњености услова за пријем у радни, односно засни-
вање радног односа слати на горе наведену адресу са озанком 
„За конкурс“ или лично доставити управи школе.

НОВИ СА Д

ГИМНАЗИЈА “ЛАЗА КОСТИЋ”
21000 Нови Сад, Лазе Лазаревића 1

1. Домар

2. Спремачица
2 извршиоца

3. Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба 
да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/2017, 27/2018 - др.закони, 10/2019 и 6/2020) и то: 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140, 142, 
143 и 144 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019); 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије и да зна 
српски језик. 1. Услови у погледу образовања за радно место 
домара: завршена средња школа. 2.Услови у погледу образо-
вања за радно место спремачице: завршена основна школа. 3. 

Услови у погледу образовања за радно место наставника мате-
матике: професор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар за теоријску математику и приме-
не; дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани 
математичар - професор математике; дипломирани математи-
чар за математику економије; професор математике и рачу-
нарства; дипломирани математичар - астроном; дипломирани 
математичар - теоријска математика; дипломирани математи-
чар - примењена математика; дипломирани инжењер мате-
матике (са изборним предметом основи геометрије); дипло-
мирани информатичар; дипломирани професор математике 
- мастер; дипломирани математичар - мастер; дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним предметом осно-
ви геометрије); професор математике - теоријско усмерење; 
професор математике - теоријски смер; мастер математи-
чар; мастер професор математике; дипломирани професор 
математике и рачунарства - мастер из области математичких 
наука. Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије на сту-
дисјким програмимаМатематика или Примењена математика 
(са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи 
геометрије). Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и уз попуњен и одштампан 
пријавни формулар достављају школи следећу документацију: 
1. диплому о стеченом одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); 2. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 3. доказ о знању 
српског језика (у обавези су да доставе само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, у том случају 
кандидат доставља писани доказ да је положио српски језик 
по програму високошколске установе - оригинал или оверену 
фотокопију); 4. доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уверење МУП-а, ори-
гинал или оверена фотокопија, не старији од 6 месеци); 5. уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са нео-
вереним фотокопијама комисија неће узимати у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге 
који се захтевају у конкурсу. Пријаве се достављају на адре-
су школе: Гимназија „Лаза Костић”, Лазе Лазаревића 1, 21000 
Нови Сад. Обавештења о конкурсу се могу добити на телефон: 
021/6740-264, а контакт особа је секретар школе.

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

1. Наставник електротехничке групе 
предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане Законом о раду, услове из чл. 139, чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр.88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020): 1. да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр.88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада електротехника („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 и19/2018) и 
то: сви смерови осим енергетских; 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дискриминаторско понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом пренос бодова. Кандидат који је у 

току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има наведено образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина. Кандидати уз попуњен пријавни 
формулар који преузимају са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког razvoja: http://
www.mpn.gov.rs, достављају: кратку биографију или CV; ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању; извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверену фотокопију или трајни са холо-
грамом); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију или трајни са холограмом); 
доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3. ЗОСОВ-а, уверење из 
МУП-а (не старије од 6 месеци); лекарско уверење да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (доказ подноси кандидат пре закључења угово-
ра о раду); доказ о знању српског језика, као језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи (доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику). Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на адресу школе: Техничка школа „9. мај”, Краља Петра Првог 
2, 21400 Бачка Паланка или донети лично у просторије школе, 
радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, на телефон 021/6041-
472. 

2. Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане Законом о раду, услове из чл. 139, 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020): 1. да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. став 1. и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - исп., 2/2017, 13/2018 и 7/2019); 
2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом пренос бодова. Кандидат који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има наве-
дено образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина. Кандидати уз попуњен пријавни формулар који 
преузимају са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs, 
достављају: кратку биографију или CV; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; извод 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци оригинал 
или оверену фотокопију, или трајни са холограмом); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци оригинал или оверену 
фотокопију или трајни са холограмом); доказ да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ-а - уверење из МУП-а (не старије 
од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ 
подноси кандидат пре закључења уговора о раду); доказ о 
знању српског језика, као језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи, (доставља се само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику). Пријаве 
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања  конкурса у 
публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе: 
Техничка школа „9. мај”, Краља Петра Првог 2, 21400 Бачка 
Паланка или донети лично у просторије школе, радним даном 
од 08.00 до 14.00 часова. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон бр. 021/6041-472. 

3. Помоћни наставник у електротехници
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописа-
не Законом о раду, услове из чл. 139, чл. 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр.88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020): 1. да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. став 1. и 2. Закона о осно-
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вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 - др.закони, 10/2019 и 6/2020) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада електротехника („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 и19/2018) и 
то: помоћни наставник (за све образовне профиле, смер енер-
гетски); 2. има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Репу-
блике Србије; 5. зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са европским системом 
пренос бодова. Кандидат који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има наведено образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. 
Кандидати уз попуњен пријавни формулар који преузимају са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), достављају: 
кратку биографију или CV; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању; извод из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију или трајни са холограмом); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци оригинал или оверену фотокопију 
или трајни са холограмом); доказ да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 
тачка 3 ЗОСОВ-а - уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци); 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси кан-
дидат пре закључења уговора о раду); доказ о знању српског 
језика, као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи (доставља се само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику). Пријаве се подносе у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве слати на адресу школе: Техничка школа „9. 
мај”, Краља Петра Првог 2, 21400 Бачка Паланка или донети 
лично у просторије школе, радним даном од 08.00 до 14.00 
часова. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон бр. 021/6041-472. 

ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТЕФИ ШАНДОР”
21220 Бечеј, Републиканска 135

1. Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат за радно место секретар школе, треба 
да испуњава услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: а) има одговарајуће обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије); б) има одговарајућу психичку, физичку и здравствену 
способност; в) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; г) да има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) и 
д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из 
тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да у 3 пример-
ка достави доказе о испуњености услова из предметног кон-
курса (један оригинал или јавнобележнички оверена копија и 
2 обичне копије), као и своју биографију.

2. Професор математике
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат за радно место професора математике на 
мађарском наставном језику треба да испуњава услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то да : а) има одговарајуће образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије) б) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-

мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) и д) дос-
тављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 
б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да у 3 примерка достави 
доказе о испуњености услова из предметног конкурса (један 
оригинал или јавнобележнички оверена копија и 2 обичне 
копије), као и своју биографију.

3. Домар школе
УСЛОВИ: Кандидат за радно место домара школе, треба да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће образо-
вање: III или IV степен стручне спреме електро или машинског 
смера; б) има одговарајућу психичку, физичку и здравствену 
способност; в) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; г) да има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) и 
д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из 
тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да у 3 примерка 
достави доказе о испуњености услова из предметног конкурса 
(један оригинал или јавнобележнички оверена копија и 2 оби-
чне копије), као и своју биографију.

4. Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат за радно место спремачице треба да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) има одговарајуће образо-
вање: 1. степен стручне спреме (завршена основна школа); 
б) има одговарајућу психичку, физичку и здравствену спо-
собност; в) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; г) има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из тачке а), в), г) и 
д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из 
тачке 5б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да у 3 пример-
ка достави доказе о испуњености услова из предметног кон-
курса (један оригинал или јавнобележнички оверена копија и 
2 обичне копије) као и своју биографију.

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија именована од стране директора школе. 
Пријаве кандидата подносе се у затвореним ковертама са наз-
наком „Конкурс за избор у радни однос на неодређено време”. 
Непотпуни и неблаговремени конкурси се неће признати. Кон-
такт телефон: 21/6912-692.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

21000 Нови Сад, Раваничка 2

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија именована од стране директора школе. 
Поред законом прописаних услова, кандидат мора испуња-

вати следеће посебне услове за заснивање радног односа из 
члана 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: да има одговарајуће образовање - I (први) степен 
стручне спреме, завршена основна школа; општа здравствена 
способност за рад; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
1. оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном обра-
зовању, као доказ о одговарајућој врсти и степену стручне 
спреме; 2. уверење да имају општу здравствену способност за 
рад 3. уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. уверење о држављанству Репу-
блике Србије 5. извод из матичне књиге рођених. Доказе о 
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 кандидати подносе 
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 
2 подноси кандидат који буде изабран пре закључења угово-
ра о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаву на конкурс са доказима доставити на 
адресу школе: Основна школа „Јован Поповић”“, Нови Сад, 
Раваничка 2, са назнаком “За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефо-
на: 021/450-656.

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 2

1. Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: средње образовање (трећи или четврти степен), 
положен стручни испит за рад са судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларници). Општи усло-
ви за сва радна места: кандидат мора да има одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: кратку биографију; попуњен формулар 
за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања 
који се преузима са интернет странице Министарства просве-
те, 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 образовно-вас-
питни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; уверење о неосуђи-
ваности (да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање) које издаје надлежна полицијска управа 
Министарства унутрашњих послова - оригинал или овере-
на копија, не старије од шест месеци. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве послати 
на адресу: Карловачка гимназија, Трг Бранка Радичевића 2, 
21205 Сремски Карловци. Пријаве се подносе у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на 
радно место - домар/мајстор одржавања”. Конкурс објавити у 
публикацији “Послови”, а исти остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
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узете у разматрање. Психолошку процену способности за рад 
са децом у ученицима извршиће Национална служба за запо-
шљавање, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду.

2. Наставник предметне наставе 
(немачки језик и књижевност)

УСЛОВИ: стечено звање: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност; професор немачког 
језика и књижевности и италијанског језика; мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и књижевност); мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет, односно 
профил Немачки језик и књижевност). Услови у погледу обра-
зовања: одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Одговарајуће образовање подразумева и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Општи услови за сва радна места: кандидат 
мора да има одговарајуће образовање; 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије и да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно - васпитни рад. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: кратку биогра-
фију; попуњен формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања који се преузима са интернет стра-
нице 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); 
оверена копија дипломе; доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; 
кандидат који има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/
уверење високошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из педагогије и психологије, 
односно оверену копију уверења о положеном стручном испи-
ту/испиту за лиценцу; уверење о неосуђиваности (да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање), које издаје надлежна полицијска управа Министарства 
унутрашњих послова - оригинал или оверена копија, не ста-
рије од шест месеци; доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве треба послати на адресу: Кар-
ловачка гимназија, Трг Бранка Радичевића 2, 21205 Сремски 
Карловци. Пријаве се подносе у затвореној коверти, са назна-
ком „Конкурс за пријем у радни однос на радно место - настав-
ник предметне наставе - немачки језик и књижевност”. Кон-
курс објавити у публикацији “Послови”, а исти остаје отворен 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Психолошку процену 
способности за рад са децом у ученицима извршиће Нацио-
нална служба за запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

3. Наставник предметне наставе 
(физика)

УСЛОВИ: стечено звање: професор физике; дипломирани 
физичар; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар 
за општу физику; дипломирани физичар за примењену физи-
ку; дипломирани физичар - информатичар; професор физи-
ке за средњу школу; дипломирани физичар - истраживач; 
дипломирани физичар за теорију и експерименталну физи-
ку; дипломирани физичар за примењену физику и инфор-
матику; дипломирани физичар - професор физике - мастер; 
дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика 

- мастер; дипломирани физичар - примењена и компјутерска 
физика- мастер; дипломирани физичар - примењена физика 
и информатика - мастер;  дипломирани професор физике - 
мастер; дипломирани физичар - мастер; дипломирани физи-
чар - мастер физике - метерологије; диполомирани физичар 
- мастер физике - астрономије; дипломирани физичар - мас-
тер медицинске физике; мастер физичар; мастер професор 
физике. Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области физике. Уколико школа пре-
узимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем 
које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада за предмет Физика може да 
изводи и: дипломирани астроном, астрофизички смер. Услови 
у погледу образовања: одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Одговарајуће образовање подразуме-
ва и образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Општи услови за сва 
радна места: кандидат мора да има одговарајуће образовање; 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: кратку биографију; попуњен формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања који се пре-
узима 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); оверена копија дипломе; доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику; кандидат који има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу 
потврду/уверење високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из педагогије и психо-
логије, односно оверену копију уверења о положеном струч-
ном испиту/испиту за лиценцу; уверење о неосуђиваности (да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање), које издаје надлежна полицијска управа Министарства 
унутрашњих послова - оригинал или оверена копија, не ста-
рије од шест месеци; доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве треба послати на адресу Кар-
ловачка гимназија, Трг Бранка Радичевића 2, 21205 Сремски 
Карловци. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назна-
ком „Конкурс за пријем у радни однос на радно место - настав-
ник предметне наставе - физика”. Конкурс остаје отворен 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Психолошку процену 
способности за рад са децом у ученицима извршиће Нацио-
нална служба за запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

4. Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове - 

шеф рачуноводства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Општи услови за сва радна места: кандидат 
мора да има одговарајуће образовање; 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, оду-

зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије и да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: кратку био-
графију; попуњен формулар за пријем у радни однос у уста-
нови образовања и васпитања који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија, не старије од шест месе-
ци); оверена копија дипломе; доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; 
уверење о неосуђиваности (да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање), које издаје надлежна 
полицијска управа Министарства унутрашњих послова - ори-
гинал или оверена копија, не старије од шест месеци; доказ о 
здравственој способности за рад са децом и ученицима подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве 
треба послати на адресу: Карловачка гимназија, Трг Бранка 
Радичевића 2, 21205 Сремски Карловци. Пријаве се подносе 
у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос на радно место - дипломирани економиста за финан-
сијско-рачуноводствене послове - шеф рачуноводства”. Кон-
курс објавити у публикацији “Послови”, а исти остаје отворен 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Психолошку процену 
способности за рад са децом у ученицима извршиће Нацио-
нална служба за запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

5. Наставник предметне наставе 
(књижевност)

УСЛОВИ: стечено звање: професор српске књижевности и 
језика; 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; професор југословенске књижевности 
са страним језиком; дипломирани филолог српске књижев-
ности са јужнословенским књижевностима, професор односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик; професор односно дипломирани филолог 
за југословенску и општу књижевност; професор југословен-
ске књижевности са страним језиком; дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик; мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу; Филологија, модул 
Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу; Филологија; модул Срп-
ски језик и компаративна књижевност). 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 компаратистиком; Српска филологија: 
српски језик и књижевност; Србистика. Услови у погледу обра-
зовања: одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Одговарајуће образовање подразумева и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Општи услови за сва радна места: кандидат 
мора да има одговарајуће образовање; 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
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и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије 
и да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: кратку биографију; попуњен формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања који се пре-
узима 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); оверена копија дипломе; доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику; кандидат који има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу 
потврду/уверење високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из педагогије и психо-
логије, односно оверену копију уверења о положеном струч-
ном испиту/испиту за лиценцу; уверење о неосуђиваности (да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање) које издаје надлежна полицијска управа Минис-
тарства 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. Пријаве треба послати на адре-
су: Карловачка гимназија, Трг Бранка Радичевића 2, 21205 
Сремски Карловци. Пријаве се подносе у затвореној коверти, 
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на радно место 
- наставник предметне наставе - књижевност”. Конкурс обја-
вити у публикацији “Послови”, а исти остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Психолошку процену способности за 
рад са децом у ученицима извршиће Национална служба за 
запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставиће изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду.

6. Наставник предметне наставе (руски 
језик и књижевност)

УСЛОВИ: стечено звање: професор, односно дипломирани 
филолог за руски језик и књижевност; мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет, односно профил Руски 
језик и књижевност); мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет, односно про-
фил Руски језик и књижевност); мастер професор слависта 
- руски језик и књижевност. Услови у погледу образовања: 
одговарајуће високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
одговарајуће образовање подразумева и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Општи услови за сва радна места: кандидат 
мора да има одговарајуће образовање; 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије и да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: кратку биогра-
фију; попуњен формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања који се преузима са интернет стра-
нице 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 дипломе; доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; 
кандидат који има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/
уверење високошколске установе о броју остварених бодова, 

односно положеним испитима из педагогије и психологије, 
односно оверену копију уверења о положеном стручном испи-
ту/испиту за лиценцу; уверење о неосуђиваности (да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање) које издаје надлежна полицијска управа Министарства 
унутрашњих послова  - оригинал или оверена копија, не ста-
рије од шест месеци; доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве треба послати на адресу: Кар-
ловачка гимназија, Трг Бранка Радичевића 2, 21205 Сремски 
Карловци. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назна-
ком „Конкурс за пријем у радни однос на радно место - настав-
ник предметне наставе - руски језик и књижевност”. Конкурс 
објавити у публикацији “Послови”, а исти остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Психолошку процену способ-
ности за рад са децом у ученицима извршиће Национална 
служба за запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима доставиће иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду.

7. Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање. Општи услови за сва радна 
места: кандидат мора да има одговарајуће образовање; пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: кратку биографију; попуњен формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања који се пре-
узима 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 дипломе; доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику; уверење о неосуђиваности (да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање) које издаје надлежна 
полицијска управа Министарства унутрашњих послова - ори-
гинал или оверена копија, не старије од шест месеци; доказ о 
здравственој способности за рад са децом и ученицима подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве 
треба послати на адресу: Карловачка гимназија, Трг Бранка 
Радичевића 2, 21205 Сремски Карловци. Пријаве се подно-
се у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за пријем у 
радни однос на радно место - чистачица”. Конкурс објавити у 
публикацији “Послови”, а исти остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Психолошку процену способности за рад 
са децом у ученицима извршиће Национална служба за запо-
шљавање, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду.

8. Наставник предметне наставе 
(шпански језик и књижевност)

УСЛОВИ: стечено звање: професор, односно дипломирани 
филолог за шпански језик и књижевност, професор шпанског 
језика и хиспанских књижевности; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет, односно профил Шпански језик 
и хиспанске књижевности); мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет, односно 
профил Шпански језик и хиспанске књижевности). Услови 
у погледу образовања: одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 

струковне студије, специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Одговарајуће образовање подразуме-
ва и образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Општи услови за сва 
радна места: кандидат мора да има одговарајуће образовање; 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије 
и да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: кратку биографију; попуњен формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања који се пре-
узима 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); оверена копија дипломе; доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику; кандидат који има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу 
потврду/уверење високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из педагогије и психо-
логије, односно оверену копију уверења о положеном струч-
ном испиту/испиту за лиценцу; уверење о неосуђиваности (да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање), које издаје надлежна полицијска управа Министарства 
унутрашњих послова - оригинал или оверена копија, не ста-
рије од шест месеци; доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве треба послати на адресу: Кар-
ловачка гимназија, Трг Бранка Радичевића 2, 21205 Сремски 
Карловци. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назна-
ком „Конкурс за пријем у радни однос на радно место - настав-
ник предметне наставе - шпански језик и књижевност”. Кон-
курс објавити у публикацији “Послови”, а исти остаје отворен 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима извршиће Нацио-
нална служба за запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ” 

21000 Нови Сад, Шангај, Улица VIII бр. 2

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 
6/20) и Правилником о врсти и степену образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”  бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и то: да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; б) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
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летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком биогра-
фијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених; доказ о неосуђиваности - уверење из казнене 
евиденције да лице није осуђивано (уверење из МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци); уверење из основног и вишег суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак за кривична 
дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика као и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи (доказ кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Комисија утврђује 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 способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за запошљавање применом стандардизованих поступака, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Конкурса 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Напомена: Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве без потребне документације, као и фотокопије 
докумената које нису оверене, неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс доставити лично или поштом на адресу Основне 
школе „Вељко Влаховић”, Нови Сад, Улица VIII бр. 2, 21105 
Шангај, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са 
назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос (навести рад-
но место)”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе радним данима од 8.00 до 15.00 часова, лич-
но или путем телефона: 021/6520-142.

Стручни сарадник - педагог школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 
6/20) и Правилником о врсти и степену образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и то: да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; б) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
је држављанин Републике Србије; зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком биогра-
фијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену копију извода из матичних 
књиге рођених; доказ о неосуђиваности - уверење из казнене 
евиденције да лице није осуђивано (уверење из МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци); уверење из основног и вишег суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак за кривична 
дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика као и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи (доказ кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Комисија утврђује 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 способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за запошљавање применом стандардизованих поступака, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Конкурса 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Напомена: Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве без потребне документације, као и фотокопије 
докумената које нису оверене, неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс доставити лично или поштом на адресу Основне 
школе „Вељко Влаховић”, Нови Сад, Улица VIII бр. 2, 21105 
Шангај, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са 
назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос (навести рад-
но место)”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе радним данима од 8.00 до 15.00 часова, лич-
но или путем телефона: 021/6520-142.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
21201 Руменка, Ј. Ј. Змаја 24

Наставник у продуженом боравку
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани су чла-
ном 139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018-други 
закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања насатвника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016,10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и 11/2019) 
и то: да кандидат има одговарајуће високо образовање, у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1. 
попуњен формулар за пријем у радни однос у установи обра-
зовања и васпитања (доступан на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); 
2. доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија 
дипломе траженог степена и врсте образовања, односно уве-
рења, ако диплома није издата); 3. уверење о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 

родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за кандидата које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци); 4. доказ о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од шест месеци); 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од шест месеци); 6. доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику). Уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или оверена фото-
копија). Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос сходно чл. 139. и 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошљавање 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 пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кан-
дидатима биће обављен у службеним просторијама Основне 
школе „Свети Сава”, Јована Јовановића Змаја 24, 21201 Румен-
ка. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријаве треба послати на адресу: 
Јована Јовановића Змаја 24, 21201 Руменка. Пријаве се подно-
се у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за пријем у рад-
ни однос на радно место наставник у продуженом боравку”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона: 021/6216-016.

Чистачица
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани су чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - други закон, 
10/2019 и 6/2020) и то: да кандидат има основно образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1. 
попуњен формулар за пријем у радни однос у установи обра-
зовања и васпитања (доступан на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); 
2. доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија 
дипломе траженог степена и врсте образовања, односно уве-
рења - ако диплома није издата); 3. уверење о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 
6 месеци); 4. доказ о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од шест месеци); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од шест месеци); 6. доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику). Уколико кандидат није стекао одговарајуће 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). 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос сходно члану 139. и 140. став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
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буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошљавање 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 пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кан-
дидатима биће обављен у службеним просторијама Основне 
школе „Свети Сава”, Јована Јовановића Змаја 24, 21201 Румен-
ка. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријаве треба послати на адресу: 
Јована Јовановића Змаја 24, 21201 Руменка. Пријаве се под-
носе у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за пријем у 
радни однос на радно место чистачица“. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем теле-
фона: 021/6216-016.

Секретар
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани су чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - други закон, 
10/2019 и 6/2020) и то: да кандидат има одговарајуће високо 
образовање, у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1. 
попуњен формулар за пријем у радни однос у установи обра-
зовања и васпитања (доступан на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); 
2. доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија 
дипломе траженог степена и врсте образовања, односно уве-
рења, ако диплома није издата); 3. уверење о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 
6 месеци); 4. доказ о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од шест месеци); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од шест месеци); 6. доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику). Уколико кандидат није стекао одговарајуће 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). 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос сходно чл. 139. и 140. став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошљавање 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 пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кан-
дидатима биће обављен у службеним просторијама Основне 
школе „Свети Сава”, Јована Јовановића Змаја 24, 21201 Румен-
ка. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријаве послати на адресу: Јова-
на Јовановића Змаја 24, 21201 Руменка. Пријаве се подносе у 
затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос на радно место секретар“. Ближе информације о конкур-
су могу се добити путем телефона: 021/6216-016.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Редовни професор за област Музичке 
уметности, ужа област Гудачки 

инструменти (Виолина)

2. Наставник (сва звања) за област 
Драмских уметности и аудио-визуелних 

уметности, ужа област Анимација и 
визуелни ефекти

на одређено време 5 година или на 
неодређено време

3. Ванредни или редовни професор за 
област Драмских и аудио-визуелних 

уметности, ужа област Глумачке 
вештине (Акробатика)

на одређено време 5 година или на 
неодређено време

4. Ванредни или редовни професор за 
област Драмских и аудио-визуелних 

уметности, ужа област Глумачке 
вештине

на одређено време 5 година или на 
неодређено време

5. Ванредни професор за област 
Ликовних уметности, ужа област 

Вајарство
на одређено време 5 година

2 извршиоца 

6. Ванредни професор за област 
Примењених уметности и дизајна, ужа 

област Графички дизајн
на одређено време 5 година

7. Доцент или ванредни професор за 
област Музичке уметности, ужа област 

Гудачки инструменти (Виолина)
на одређено време 5 година

2 извршиоца

8. Доцент или ванредни професор за 
област Ликовних уметности, ужа област 

Нови ликовни медији
на одређено време 5 година

9. Доцент за област Примењених 
уметности и дизајна, ужа област Дизајн 

ентеријера
на одређено време 5 година 

2 извршиоца

10. Доцент за област Драмских и аудио-
визуелних уметности, ужа област 

Монтажа
на одређено време 5 година 

11. Доцент за област Драмских и аудио-
визуелних уметности, ужа област 

Снимање и дизајн звука
на одређено време 5 година 

12. Доцент за област музичке уметности, 
ужа област Клавир (Упоредни клавир)

на одређено време 5 година 
2 извршиоца

13. Доцент за област Музичке уметности, 
ужа област Дириговање (Свирање 

хорских партитура)
на одређено време 5 година 

14. Виши стручни сарадник за област 
Ликовних уметности, ужа област 

Вајарство
на одређено време од 4 године

15. Стручни сарадник за област 
Примењених уметности и дизајна, ужа 

област Конзервација и рестаурација 
дела ликовне и примењене уметности

са 50% радног времена, на одређено време 
од 4 године

16. Стручни сарадник за област Музичке 
уметности, ужа област Композиција

на одређено време од 4 године

17. Стручни сарадник за област Музичке 
уметности, ужа област Теоријско 

уметнички музички предмети
на одређено време од 4 године

18. Стручни сарадник корепетитор за 
област Музичке уметности

на одређено време од 4 године 

УСЛОВИ: Општи услови за избор у звања наставника:

За радно место 1: диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом образовању из 
области музичке уметности, ужа област гудачки инструмен-
ти (виолина) односно високо образовање мастер академских 
студија из области музичке уметности, ужа област гудачки 
инструменти (виолина) и испуњени услови из члана 74 Закона 
о високом образовању.

За радно место 2: диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом образовању из 
области драмских и аудиовизуелних уметности, односно висо-
ко образовање мастер академских студија из области драм-
ских и аудиовизуелних уметности, ужа област анимација и 
визуелни ефекти или високо образовање мастер академских 
студија из области режија и испуњени услови из члана 74 
Закона о високом образовању.

За радно место 3: диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом образовању из 
области физичког васпитања и спорта односно високо обра-
зовање мастер академских студија из области физичког вас-
питања и спорта, ужа област ритмичка гимнастика и плес и 
испуњени услови из члана 74 Закона о високом образовању. 

За радно место 4: диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом образовању из 
области драмских и аудиовизуелних уметности, односно висо-
ко образовање мастер академских студија из области драм-
ских и аудиовизуелних уметности, ужа област глума и испуње-
ни услови из члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 5: диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом образовању из 
области ликовних уметности, ужа област вајарство, односно 
високо образовање мастер академских студија из области 
ликовних уметности, ужа област вајарство и испуњени услови 
из члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 6: диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом образовању 
из области примењених уметности и дизајна односно висо-
ко образовање мастер академских студија из области при-
мењених уметности и дизајна, ужа област графички дизајн и 
испуњени услови из члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 7: диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом образовању из 
области музичке уметности, ужа област гудачки инструменти 
(виолина), односно високо образовање мастер академских 
студија из области музичке уметности, ужа област гудачки 
инструменти (виолина) и испуњени услови из члана 74 Закона 
о високом образовању.

За радно место 8: диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом образовању из 
области ликовних уметности односно високо образовање мас-
тер академских студија из области ликовних уметности, ужа 
област нови ликовни медији и испуњени услови из члана 74 
Закона о високом образовању.

За радно место 9: диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом образовању из 
области архитектура односно високо образовање мастер ака-
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демских студија из области архитектура и испуњени услови из 
члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 10: диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, 
односно акредитованом студијском програму у земљи или у 
иностранству, призната у складу са Законом о високом образо-
вању из области  драмских и аудиовизуелних уметности однос-
но високо образовање мастер академских студија из области 
драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област монтажа и 
испуњени услови из члана 74 Закона о високом образовању.  

За радно место 11: диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, 
односно акредитованом студијском програму у земљи или у 
иностранству, призната у складу са Законом о високом образо-
вању из области драмских и аудиовизуелних уметности однос-
но високо образовање мастер академских студија из области 
драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област снимање и 
дизајн звука и испуњени услови из члана 74 Закона о високом 
образовању.

За радно место 12: диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, 
односно акредитованом студијском програму у земљи или у 
иностранству, призната у складу са Законом о високом образо-
вању из области музичке уметности, ужа област клавир однос-
но високо образовање мастер академских студија из области 
музичке уметности, ужа област клавир и испуњени услови из 
члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 13: диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, 
односно акредитованом студијском програму у земљи или у 
иностранству, призната у складу са Законом о високом образо-
вању из области музичке уметности, ужа област дириговање 
односно високо образовање мастер академских студија из 
области музичке уметности, ужа област дириговање и испуње-
ни услови из члана 74 Закона о високом образовању.

Обавезни и изборни услови за радна места од 1 до 13 
утврђени су Правилником о ближим минималним условима за 
избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду за 
поље уметности.

За радна места од 1 до 13: У звање наставника (доцент, 
ванредни професор и редовни професор) може бити изабрано 
лице које испуњава критеријуме прописане чланом 74. Зако-
на о високом образовању, Минималним условима за избор у 
звања наставника на универзитету донетим од стране Нацио-
налног савета за високо образовање, Статутом Универитета 
у Новом Саду, Статутом Академије уметности и Правилником 
о ближим минималним условима за избор у звања наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду. Услови за избор у звања 
сарадника:

За радно место 14: високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
по пропису који уређује високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године из области ликовних уметности, ужа област 
вајарство. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене 
чланом 123 Статута Академије уметности.

За радно место 15: високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 
2005. године из области примењених уметности и дизајна, ужа 
област конзервација и рестаурација, положен стручни испит 
за стручно звање конзерватор - рестауратор. Кандидати треба 
да испуњавају услове утврђене чланом 123 Статута Академије 
уметности.

За радна места 16 и 17: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године по пропису који уређује високо образовање до 10. 
септембра 2005. године из области музичке уметности, ужа 
област композиција. Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене чланом 123 Статута Академије уметности.

За радно место 18: високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 
2005. године из области музичке уметности, ужа област кла-
вир. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене чланом 
123 Статута Академије уметности.

Закон о високом образовању, Статут Универзитета у Новом 
Саду, Статут Академије уметности у Новом Саду, Правилник 
о ближим минималним условима за избор у звање настав-
ника на Универзитету у Новом Саду и упутство за попуња-

вање биографских података за кандидате који конкуришу за 
наставна звања налазе се на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs - у секцији „Наставници- Конкурси”).

Сви кандидати достављају: 1. пријаву на конкурс која 
мора да садржи назив радног места за које кандидат конку-
рише, списак документације коју прилажу, контакт адресу, 
број телефона, имејл-адресу; 2. оверене фотокопије диплома 
о завршеним одговарајућим студијама и додатке дипломи; 3. 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); 4. уверење о некажњавању прибављено искључиво 
од МУП-а (не старије од 6 месеци); 5. личну карту (фотокопија 
или очитана биометријска лична карта). Осим наведене доку-
ментације, у зависности од радног места на које конкуришу, 
кандидати достављају додатну документацију, и то:

За радна места од 1 до 13: попуњен образац биографских 
података на ћириличном писму (Образац 1А УМЕТНОСТ) који 
се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”), приложен у штампаној 
и електронској форми (CD) откључан и доказе о испуњавању 
услова радног места у складу са чланом 74. Закона о високом 
образовању и Минималним условима за избор у звање настав-
ника за поље уметности Правилника о ближим минималним 
условима за избор у звање наставника на Универзитета у 
Новом Саду и чланом 5 наведеног правилника.

За радна места од 14 до 18: попуњен образац биографских 
података на ћириличном писму (Образац 2Б) који се налази на 
сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији 
„Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и електрон-
ској форми (CD) и доказе о испуњавању услова радног места у 
складу са чланом 123 Статута Академије уметности, а за радно 
место 15 и уверење о положеном стручном испиту и стеченом 
стручном звању конзерватор-рестауратор. 

Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова дос-
тављају се искључиво у штампаној форми на адресу: Акаде-
мија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

ШОСО „БРАТСТВО“
21220 Бечеј, Доситејева 11

1. Дефектолог наставник
на мађарском наставном језику

2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање - про-
писано одредбама члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и васпитача у основној школи за уче-
нике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 17/2018); 2) да има психичку, 
физичку и здравствену 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и мађарски језик. Услови се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из тач. 1), 4) и 5) подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Доказ 
из тачке 3) прибавља установа. Уз пријаву на конкурс канди-
дат је дужан да у облику оригинала, или код јавног бележника 
оверене фотокопије, поднесе доказе о испуњавању услова из 
предметног конкурса. Знање српског језика се доказује дипло-
мом, односно сведочанством да је кандидат стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику, или је поло-
жио испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Знање мађарског језика се доказује дипломом, 
односно сведочанством да је кандидат стекао средње, више 
или високо образовање на мађарском језику, или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Послови радног места врше се на територији општи-
не Бечеј. Лице овлашћено за контакт је Бошко Радулашки, 
секретар школе, на број 021/6916-363. Пријава се подноси на 
обрасцу Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат 
конкурише. Конкурс је отворен и пријаве кандидата подносе 
се на прописаном обрасцу Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, у затвореним ковертама са назнаком: 
„Конкурс за пријем у радни однос”, у року од 15 (петнаест) 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, на адре-
су: ШОСО „Братство“, 21220 Бечеј, Доситејева 11. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

2. Дефектолог наставник
на српском наставном језику

3 извршиоца

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање - про-
писано одредбама члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”бр.88/17, 27/18, 10/19 и 
6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“ бр. 17/2018); 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену 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. Услови се доказују приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из тач. 1), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
тачке 2) пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3) при-
бавља установа. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
у облику оригинала, или код јавног бележника оверене фото-
копије, поднесе доказе о испуњавању услова из предметног 
конкурса. Знање српског језика се доказује дипломом, односно 
сведочанством да је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику, или је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Послови радног места врше се на територији општине Бечеј. 
Лице овлашћено за контакт је Бошко Радулашки, секретар 
школе, на број 021/6916-363. Пријава се подноси на обрасцу 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и оба-
везно садржи податке о радном месту на које кандидат кон-
курише. Конкурс је отворен и пријаве кандидата подносе се 
на прописаном обрасцу Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, у затвореним ковертама са назнаком: „Кон-
курс за пријем у радни однос” у року од 15 (петнаест) дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”, на адресу: ШОСО 
“Братство”, 21220 Бечеј, Доситејева бр. 11. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узимати у разматрање.

3. Наставник разредне наставе
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање - про-
писано одредбама члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 
6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи за учени-
ке са сметњама у развоју и инвалидитетом („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“ бр. 17/2018); 2) да има психичку, 
физичку и здравствену 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и мађарски језик. Услови се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из тач. 1), 4) и 5) подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Доказ 
из тачке 3) прибавља установа. Уз пријаву на конкурс канди-
дат је дужан да у облику оригинала, или код јавног бележника 
оверене фотокопије, поднесе доказе о испуњењу услова из 
предметног конкурса. Знање српског језика се доказује дипло-
мом, односно сведочанством да је кандидат стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику или је поло-
жио испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Знање мађарског језика се доказује дипломом, 
односно сведочанством да је кандидат стекао средње, више 
или високо образовање на мађарском језику, или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Послови радног места врше се на територији општи-
не Бечеј. Лице овлашћено за контакт је Бошко Радулашки, 
секретар школе, на број: 021/6916-363. Пријава се подноси на 
обрасцу Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат 
конкурише. Конкурс је отворен и пријаве кандидата подносе 
се на прописаном обрасцу Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, у затвореним ковертама са назнаком: 
„Конкурс за пријем у радни однос” у року од 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”, на адресу: ШОСО 
“Братство”, 21220 Бечеј, Доситејева 11. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у разматрање.

Наука и образовање
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4. Наставник разредне наставе
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање - про-
писано одредбама члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“ бр. 17/2018); 2) да има пси-
хичку, 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик и мађарски језик. Услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова из тач. 1), 4) и 5) 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ из тачке 3) прибавља установа. 
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да у облику ориги-
нала, или код јавног бележника оверене фотокопије, поднесе 
доказе о испуњавању услова из предметног конкурса. Знање 
српског језика се доказује дипломом, односно сведочанством 
да је кандидат стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику или је положио испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Знање мађарс-
ког језика се доказује дипломом, односно сведочанством да 
је кандидат стекао средње, више или високо образовање на 
мађарском језику или је положио испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Послови радног 
места врше се на територији општине Бечеј. Лице овлашће-
но за контакт је Бошко Радулашки, секретар школе, на број 
021/6916-363. Пријава се подноси на обрасцу Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и обавезно садржи 
податке о радном месту на које кандидат конкурише. Конкурс 
је отворен и пријаве кандидата подносе се на прописаном 
обрасцу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
у затвореним ковертама са назнаком: „Конкурс за пријем у 
радни однос” у року од 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”, на адресу: ШОСО “Братство”, 21220 Бечеј, 
Доситејева 11. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у разматрање.

5. Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање - шести 
степен стручне спреме економског смера, сертификат о струч-
ној оспособљености за рачуновођу, радно искуство на посло-
вима шефа рачуноводства у школи од најмање три године и 
способности за рад на рачунару; 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену 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. Услови се доказују приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из тач. 1), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3) 
прибавља установа. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан 
да у облику оригинала, или код јавног бележника оверене 
фотокопије, поднесе доказе о испуњавању услова из пре-
дметног конкурса. Знање српског језика се доказује дипломом, 
односно сведочанством да је кандидат стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику, или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Послови радног места врше се на територији општи-
не Бечеј. Лице овлашћено за контакт је Бошко Радулашки, 
секретар школе, на број 021/6916-363. Пријава се подноси на 
обрасцу Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат 
конкурише. Конкурс је отворен и пријаве кандидата подносе 
се на прописаном обрасцу Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, у затвореним ковертама са назнаком: 
„Конкурс за пријем у радни однос” у року од 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”, на адресу: ШОСО 
“Братство”, 21220 Бечеј, Доситејева 11. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Психологија за предмете из 

области Опште психологије
Одсек за психологију

УСЛОВИ: наставник (сва звања) - универзитетски профе-
сор: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним, 
мастер (магистарских) и докторским студијама/дипломе о 
стеченом научном називу доктора наука из одговорајуће 
научне области; биографију састављену на основу упитни-
ка који се може преузети са веб-сајта Факултета http://www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-
zvanje (подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор 
у звање наставника Универзитета) у папирном облику и на 
CD-у; податке о досадашњем раду; списак стручних и науч-
них радова, као и саме радове (у папирном или електронском 
облику на CD-у); друге прилоге којим се доказује испуњеност 
услова за избор у звање наставника, а који су предвиђени Пра-
вилником о ближим минималним условима за избор у звања 
наставника Универзитета у Новом Саду http://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-2/236-pr-vilni-
blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni Ближи услови за избор 
у звање сарадника одређени су члановима 129-132 Статута 
Филозофског факултета. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања у листу „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова доставити на адресу: Фило-
зофски факултет Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ  
ОБРАЗОВАЊЕ „МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ 

СА ДОМОМ УЧЕНИКА
21000 Нови Сад, Браће Рибникара 32

Основна школа

1. Наставник дефектолог у посебним 
условима - додатна подршка у 

образовању
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије- мастер или специјалис-
тичке академске студије), одговарајуће високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
- звање дефектолог-логопед.

2. Наставник дефектолог у посебним 
условима - додатна подршка у 

образовању
7 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер или специјалис-
тичке академске студије), одговарајуће високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
- звање дефектолог.

3. Наставник дефектолог у посебним 
условима - разредна настава

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије- мастер или специјалис-
тичке академске студије), одговарајуће високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
- звање дефектолог.

4. Наставник дефектолог у посебним 
условима - предметна настава

у комбинованом одељењу од два разреда

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије- мастер или специјалис-
тичке академске студије), одговарајуће високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
- звање дефектолог.

5. Наставник дефектолог у посебним 
условима - предметна настава, са 

одељењским старешинством
2 извршиоца

УСЛОВИ: тражена стручна спрема: високо образовање (VII) 
на студијама другог степена (дипломске академске студије - 
мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће 
високо образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године - звање дефектолог.

6. Наставник дефектолог у посебним 
условима - предметна настава

у комбинованом одељењу од три разреда на 
словачком језику

УСЛОВИ: тражена стручна спрема: високо образовање (VII) 
на студијама другог степена (дипломске академске студије - 
мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће 
високо образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године - звање дефектолог.

7. Наставник дефектолог у посебним 
условима - кућна настава

УСЛОВИ: тражена стручна спрема: високо образовање (VII) 
на студијама другог степена (дипломске академске студије - 
мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће 
високо образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године - звање дефектолог.

8. Медицински техничар - неговатељ у 
посебним условима

2 извршиоца

УСЛОВИ: тражена стручна спрема: средње медицинско обра-
зовање (IV), смер педијатријски/општи/физиотерапеутски тех-
ничар, пасивно знање рада на рачунару.

9. Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

у посебним условима
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен школске спреме, основна школа.

10. Домар у посебним условима
УСЛОВИ: IV или III стручне спреме - смер електротехнички, 
машински, браварски.

Средња школа

1. Наставник дефектолог у посебним 
условима - предметна настава, са 

одељењским старешинством
УСЛОВИ: тражена стручна спрема: високо образовање (VII) 
на студијама другог степена (дипломске академске студије - 
мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће 
високо образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године - звање дефектолог.

2. Наставник дефектолог у посебним 
условима - индивидуална настава

2 извршиоца

УСЛОВИ: тражена стручна спрема: високо образовање (VII) 
на студијама другог степена (дипломске академске студије - 
мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће 
високо образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године - звање дефектолог.

3.Медицински техничар - неговатељ у 
посебним условима

УСЛОВИ: тражена стручна спрема: средње медицинско обра-
зовање (IV), смер педијатријски/општи/физиотерапеутски тех-
ничар, пасивно знање рада на рачунару.

4. Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

у посебним условима
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен школске спреме, основна школа.

5. Домар
у посебним условима

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III стручне спреме - смер електротехнички, 
машински, браварски.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме, кандидати тре-
ба да испуњавају опште услове за заснивање радног односа: 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног лица,запуштање 
или злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
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браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њих није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање. Уз пријаву на одређено радно место 
по конкурсу, доставити: доказ о стручној спреми и уверење 
о држављанству. Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности, изабрани канидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Уверење о некажњавању школа прибавља 
по службеној дужности за изабраног кандидата. У поступку 
одлучивања о избору наставника, школа врши ужи избор кан-
дидата, који се упућују на предходну проверу психофизичких 
способности код надлежне службе за послове запошљавања. 
Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са траженом документацијом послати 
на адресу: Школа за основно и средње образовање „Милан 
Петровић“ са домом ученика, 21000 Нови Сад, Браће Рибникар 
32, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
Бачка Паланка, Доситејева 3

Административно-финансијски радник
УСЛОВИ: да лице поседује одговарајуће образовање - средње 
образовање економске струке, психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано 
за кривична дела из чл. 139 став 1.тачка 3. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Потребна документа-
ција: оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом 
средњем образовању економске струке; доказ да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободне, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(из полицијске станице, не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
(односи се на кандидате који нису образовање стекли на срп-
ском језику). Копије докумената се оверавају од стране јавног 
бележника. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лич-
но или поштом на адресу: ОШ „Вук Караџић“, Доситејева 3, 
21400 Бачка Паланка. Ближе информације о конкурсу на тел. 
021/6041-244.

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице које има одговарајуће образовање (у складу са чл. 140 
став 1 и 2. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18- др. закони , 10/19, 
6/20). Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1.) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије и специјалистичке академске студије ) и то: 1. студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 2.студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, муилтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинију целине и одговарајуће научне, 
односно стручне обалсти или области педагошких наука; 2. 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. год. Лице из тачке 1 подтачка 2 мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
психичку, физичку и и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђивано за кривична дела из чл. 139 
став 1.тачка 3. Закона о основама система образовања и вас-
питања, које има држављанство Р. Србије и које зна српски 
језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства просвете,на-
уке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Потребна документација: оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 
доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-

вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободне, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (из полицијске станице, не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика (односи се на кандидате који 
нису образовање стекли на српском језику); фотокопије доку-
мената се оверавају од стране јавног бележника. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом на адре-
су: ОШ „Вук Караџић”, Доситејева 3, 21400 Бачка Паланка. 
Ближе информације о конкурсу на тел. 021/6041-244.

Наставник математике
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице које има одговарајуће образовање (у складу са чл. 140 
. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18- др. закони , 10/19, 
6/20). Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1.) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије и специјалистичке академске студије) и то: 1. студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 2. студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
муилтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинију целине и одговарајуће научне, односно 
стручне обалсти или области педагошких наука; 2. на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. год. Лице из тачке 1 подтачка 2 мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; психичку, 
физичку и и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да није осуђивано за кривична дела из чл. 139став 1.тач-
ка 3. Закона о основама система образовања и васпитања, које 
има држављанство Р.Србије и које зна српски језик. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете,науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Потребна 
документација: оригинал или оверена фотокопија дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; доказ да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободне, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (из полицијске станице, не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика (односи се на кандидате који нису образовање 
стекли на српском језику); фотокопије докумената се овера-
вају од стране јавног бележника. Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
доставити лично или поштом на адресу: ОШ „Вук Караџић”, 
Доситејева 3, 21400 Бачка Паланка. Ближе информације о 
конкурсу на тел. 021/6041-244.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОЖЕФ АТИЛА”
21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

1. Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019 и 
6/2020), односно: 1. имати одговарајуће образовање 2. имати 
психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3. морају поседовати доказ о неосуђиваности, 
односно не смеју бити осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита;за кривична дела из групекривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против-
човечности и других заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом,утврђено дискриминатроско понашање; 4. имати 
држављанство Републике Србије; 5. знати српски језик или 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 

на конкурс доставити следећа документа: пријавни формулар 
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; биографију са личним подацима; доказ о одговарајућем 
образовању (оригинал или оверену копију дипломе); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење о држављанству РС (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита;за кривична дела из 
групекривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и противчовечности и других заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом,утврђено дискриминатро-
ско понашање; доказ о знању српског језика , достављају 
само кандидати који одгварајуће образовање нису стекли 
на српском језику; лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здраственој способности за рад са ученицима се доставља 
непосредно пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или слати 
на адресу: Основна школа „Јожеф Атила”, Шарпланинска 28, 
21000 Нови Сад, контакт телефон: 021/505-164. 

2. Професор разредне наставе у 
продуженом боравку

3. Референт за правне, кадровске и 
административне послове

4. Чистачица
УСЛОВИ: кандидати требају да испуњавају услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019 
и 6/2020), 1. имати одговарајуће образовање-основна школа; 
2. имати психичку,физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. морају поседовати доказ о неосуђива-
ности, односно не смеју бити осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита;за кривична дела из групекривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тивчовечности и других заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатроско понашање; 
4. имати држављанство Републике Србије; 5. знати српски 
језик или језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат под бројем 1 испуњава услов из члан 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019 и 6/2020) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и11/2019). Уз пријаву на конкурс доставити 
следећа документа: пријавни формулар са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; биографију са личним 
подацима; доказ о одговарајућем образовању (оригинал или 
оверену копију дипломе); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита;за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и противчовечности и других 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминатроско понашање; доказ о знању српског јези-
ка, достављају само кандидати који одгварајуће образовање 
нису стекли на српском језику; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здраственој способности за рад са ученицима се 
доставља непосредно пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или 
слати на адресу: Основна школа „Јожеф Атила”, Шарпланин-
ска 28, 21000 Нови Сад, контакт телефон: 021/505-164.
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ПАНЧЕВО

ОШ „СВЕТИ САВА”
26000 Панчево, Војвођанска бб
тел/факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo@sbb.rs

Наставник предметне наставе - 
наставник информатике и рачунарства 
са 45% радног времена, на одређено време 
ради замене директора коме мирује радни 
однос због избора на функцију директора 

школе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 
140 став 1, тачка 1 и 2 и чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020, даље Закон), као и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника који изво-
де образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 10/2016, 2/2017 и 11/2017), и то: да има одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке 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 интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарнестудије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 2) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије и зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком биогра-
фијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рији 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 стечено на том језику); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду). Напомена: у складу са чланом 154 
и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве као и фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на адресу 
школе: ОШ „Свети Сава” Панчево, Војвођанска бб, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, с назнаком „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„КОЛИБРИ“

26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб

Васпитач
5 извршилаца - 1 за рад у Ковачици, 3 за рад 

у Црепаји, 1 за рад у Идвору

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
Законом о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др .закон, 10/2019 и 
6/2020) и то ако : 1) има одговарајуће образовање: лице са 

стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), 2) има психичку , физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Диплома о стеченом обра-
зовању на српском језику које се приложи као доказ под тач-
ком 1 сматра се доказом о знању српског језика под тачком 5. 
За рад у Ковачици послове васпитача може да обавља лице 
које је стекло одговарајуће образовање на словачком језику 
или је положило испит из словачког језика са методиком, по 
програму одговарајуће високошколске установе. 

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
испуњава услове предвиђене Законом о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018-др .закон, 10/2019 и 6/2020) и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање: високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
односно специјалистичким струковним студијама, по про-
пису који уређује високо образовање из области економије, 
почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
из области економије, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем се остварује васпитно-образовни рад. Додатно 
знање: знање рада на рачунару. Диплома о стеченом образо-
вању на српском језику које се приложи као доказ под тачком 
1 сматра се доказом о знању српског језика под тачком 5.

Медицинска сестра - васпитач
за рад у јасленој групи у Ковачици

2 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљено лице које 
испуњава услове предвиђене Законом о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018-др .закон, 10/2019 и 6/2020) и Законом о предшкол-
ском васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” бр. 18/2010, 
101/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон и 10/2019) и 
то ако: 1) има одговарајуће средње образовање:медицинска 
сестра-васпитач, 2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем се остварује 
васпитно образобни рад. Диплома о стеченом образовању на 
српском језику које се приложи као доказ под тачком 1 сматра 
се доказом о знању српског језика под тачком 5.

Кувар
УСЛОВИ: у радни однос може бити примљено лице које 
испуњава услове предвиђене Законом о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018-др .закон, 10/2019 и 6/2020) и то ако: 1) има одго-
варајуће средње образовање 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 

против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем се остварује васпитно-образовни рад. Диплома 
о стеченом образовању на српском језику које се приложи као 
доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српског језика 
под тачком 5.

Спремачица
УСЛОВИ: У радни однос на неодређено време може да буде 
примљено лице које испуњава услове предвиђене Законом о 
основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др .закон, 10/2019 и 6/2020) и то 
ако: 1) има одговарајуће образовање: нижа струћна спрема- 
основно образовање 2)  има психичку , физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад. Диплома о стеченом образовању на 
српском језику које се приложи као доказ под тачком 1. сматра 
се доказом о знању српског језика под тачком 5. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) одштампан и 
попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС, формулар-за-конкурисање; 2) уз попуњен пријавни 
формулар потребно је приложити радну биографију (CV), тач-
ну адресу пребивалишта и контакт телефон, 3) оверену фото-
копију дипломе или уверења о дипломирању; 4) оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству; 5) оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
6) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за 
горе наведена кривична дела и да није утврђено дискримина-
торно понашање, које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци); 7) доказ о знању српског језика подно-
се само кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику; 8) као доказ о познавању словачнког језика приложити 
диплому о завршеним студијама на словачком језику или уве-
рење о положеном испиту из словачког језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске установе; 9) пре 
закључења уговора о раду кандидат који је изабран доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или фотокопији (не старије од 6 месеци). Приложена конкур-
сна документација неће се враћати кандидатима. Пријавом на 
конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврху спровођења законом предвиђеног поступ-
ка - конкурса за пријем у радни однос на неодређено време. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пријаве се подносе 
лично или путем препоручене пошиљке на адресу Предшкол-
ска установа „Колибри“, Др Јанка Булика бб, 26210 Ковачица, 
са назнаком „За конкурс за (уписати назив посла)”, у затворе-
ној коверти. Информације о конкурсу могу се добити у предш-
колској установи код секретара на телефон: 013/662-122, од 
9.00 до 13.00 сати. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИША СТОЈКОВИЋ”

26223 Гај, Мише Стојковића 204
тел. 013/755-015

e-mail: osgaj@mts.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: услови за избор директора: за директора школе 
може да буде изабрано лице: 1. које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања: високо образовање за наставника 
основне школе, за педагога и психолога, на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним студија-
на у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 

Наука и образовање
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кандидат мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, 2. дозволу за рад наставника или стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
3. које има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 4. да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора; да 
није правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; 5. које има држављанство Републике Србије; 
6. које зна српски језик - језик на којем се остварује васпит-
но-образовни рад. Директор се бира на период од четири 
године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду 
да има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања (потврда садржи податак о радном стажу и пословима 
које је лице обављало и издаје је установа у којој кандидат 
ради, а ако кандидат није у радном односу потврду издаје 
установа у којој је кандидат стекао радно искуство у области 
образовања и васпитања - оригинал); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика (подносе само кандидати који су стекли 
одговарајуће образовање на другом језику); радну биографију 
и оквирни план рада за време мандата; оригинал или оверену 
фотокопију уверења из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења надлеж-
ног привредног суда да лице није правоснажно осуђено за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за директора установе (пријава која не садржи 
уверење о положеном испиту за директора установе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе); уко-
лико се на конкурс пријављује лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања и доказ о резултату спручно-педагошког надзора 
о раду кандидата - извештај просветног саветника (фотоко-
пија извештаја). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Својеручно потписану пријаву на конкурс са 
потребном документацијом кандидати достављају поштом 
на адресу: ОШ „Миша Стојковић” Гај, Мише Стојковића 204, 
26223 Гај, са назнаком „За конкурс за директора” или лично на 
наведену адресу, у секретаријату школе, сваког радног дана 
од 08.00 до 13.00 часова, у року од 15 дана од објављивања 
конкурса.

ПОЖАРEВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА” 

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних премета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама. Конкурс остаје отворен 
8 дана од дана објављивања у часопису „Послови“. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства и одштапан пријавни формулар са 
потребном документацијом достављају установи. Уз пријаву 
кандидати дужни су да доставе и следећу документацију и то: 
1. пријавни формулар (попуњава се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја), 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, 3. уверење о држављанству (орги-

нал или оверену фотокопију) 4. извод из МК књиге рођених 
(оргинал или оверену фотокопију), 5. доказ да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима (што 
се доказује пре закључења уговора о раду), 6. уверење да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом,без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ доставља кандидат уз конкурсну документацију, а при-
бавља га код надлежне полицијске управе), 7. доказ да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичних дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Напред наведено образовање наставник, васпитач и 
стручни сарадник 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 (доставља се оргинал или ове-
рена фотокопија документа којим се доказује потребно обра-
зовање), 8. зна српски језик и језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на адресу:Техничка школа са домом ученика “Нико-
ла Тесла” Костолац, Боже Димитријевића бб, 12208 Костолац. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА” 

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

УСЛОВИ: основна школа, I степен стручности, стручна оспо-
собљеност у трајању од 6 месеци; пожељан возачки испит нај-
мање Б категорије, према Правилнику о организацији и систе-
матизацији радних места у Техничкој школи са домом ученика 
„Никола Тесла” Костолац.

ОСТАЛО: у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о организацији и систематизацији 
радних места у Техничкој школи са домом ученика „Нико-
ла Тесла” Костолац. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства и одштапан пријавни формулар са потребном документа-
цијом достављају установи. Уз пријаву кандидати су дужни да 
доставе и следећу документацију и то: 1. пријавни формулар 
(попуњава се на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја), 2. оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе - сведочанства о завршеном одгова-
рајућем образовању, 3. уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија), 4. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), 5. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима (што 
се доказује пре закључења уговора о раду), 6. уверење да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ доставља кандидат уз конкурсну документацију, а при-
бавља га код надлежне полицијске управе); 7. да знају српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: 
Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац, 
Боже Димитријевића бб, 12208 Костолац. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узимати у обзир.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА” 

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник рударске групе предмета
УСЛОВИ: У складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и 
металургија. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
и одштапани пријавни формулар са потребном документа-
цијом достављају установи. Уз пријаву кандидати дужни су да 

доставе и следећу документацију и то:1. пријавни формулар 
(попуњава се на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја), 2. оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, 3. уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), 4. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију), 5. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима (што се доказује 
пре закључења уговора о раду), 6. уверење да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ дос-
тавља кандидат уз конкурсну документацију, а прибавља га 
код надлежне полицијске управе), 7. доказ да имају образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европских системом преноса бодова. 
Напред наведено образовање наставник, васпитач и стручни 
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу (доставља се оргинал или оверена фотоко-
пија документа којим се доказује потребно образовање), 8. да 
знају српски језик и језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на адресу: Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ 
Костолац, Боже Димитријевића бб, 12208 Костолац. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 5

Наставник електротехничке групе 
предмета

УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства просвете 
науке и технолошког развоја и одштампани пријавни форму-
лар са потребном документацијом достављају установи. Уз 
пријаву кандидати дужни су да доставе и следећу докумен-
тацију: пријавни формулар (попуњава се на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја); оригинал или оверену фотокопију дипломе; уверење 
о држављанству; извод из књиге рођених; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима (што 
се доказује пре закључења уговора о раду); 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 кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићеним међународним пра-
вом,без обзира на изречену кривичну санкцију и за коју није 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ доставља кандидат уз конкурсну документацију, а 
прибавља га код надлежне полицијске управе); доказ да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичних дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; напред наведено образовање наставник, васпитач и 
стручни сарадник 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; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на адресу: Политехничка школа, Јована Шер-
бановића 5, Пожаревац. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛИСАВ НИКОЛИЋ“

12313 Божевац
тел. 012/281-145, 012/281-146

Наставник биологије
са 80% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, до истека мандата директора

УСЛОВИ: кандидат који конкурише за радно место наставник 
биологије поред општих услова прописаних чланом 24. став 

Наука и образовање
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1. Закона о раду („Сл. гласник РС“, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/2017) треба да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 став 1) и 2) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 10/19), 
као и Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19). Кандидат треба да има и пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да има држављанство Републике Србије, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс који је 
објављен на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС и одштампани пријавни 
формулар заједно са потребном документацијом достављају 
школи. Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење или потврду 
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлежна 
полицијска управа, кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику достављају и доказ да познају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Пријава на конкурс треба 
да садржи и податке о кандидату (име и презиме, адреса пре-
бивалишта или боравишта, контакт телефон), радно место на 
које кандидат конкурише. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши национална служба за 
запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности 
не старије од шест месеци. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Мили-
сав Николић“, 12313 Божевац, тел. 012/281-145 и 012/281-146.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„14. ОКТОБАР“

12311 Мало Црниће, Бајлонијева 125 

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; високо образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне студије и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем; у складу са посебним зако-
ном; положен стручни испит (лиценцу за рад). Посебни услови 
које кандидат треба да испуни: 1. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом, 2. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, 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 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; 
3. да има држављанство Републике Србије; 4. да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве подносити 
на адресу: Предшколска установа „14. октобар“, Мало Црниће, 
Бајлонијева 125, 12311 Мало Црниће. Уз пријавни формулар 
за конкурс, који се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати треба 
да доставе следећа документа: диплому о завршеној школи, 
уверење о положеном испиту за лиценцу, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, потврду о неосуђи-
ваности, оригинал или оверене копије које нису старије од 6 
месеци. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности доставља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава износи 8 дана од дана објављи-
вања јавног конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон: 012/280-108.

ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ”
12320 Жагубица, 25. септембар 2

тел. 012/7643-190

Професор разредне наставе
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чла-
ном 139.,140. и 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,27/18 и 10/19), и то:1. 
да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140. и 142. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17,27/18 и 10/19) и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12,15/1
3,2/16,10/16,11/16,2/17 и 3/17) за радно место за које конку-
рише; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања мита или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Потреб-
но је да кандидати попуне пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним формуларом достављају школи. Уз пријавни 
формулар кандидати достављају школи следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), 
уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци. Доказ о 
знању српског језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад у школи се доставља само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику или језику 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“

31319 Јасеново
тел. 033/2684-404

1. Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Кућани

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду („Службени гласник Републике Србије” бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 
1 тачке 1)-5), чланом 140 став 1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2019-др. закон 
и 10/2019) и услове из Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник Републике Србије-Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 , 
3/2017, 11/17, 13/2018 и 11/2019). Кандидат је дужан да попу-
ни пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Заједно са одштампаним пријавним формуларом који се 
налази на званичној интернет страници, кандидат доставља и 
доказе у оригиналу или овереној копији и то: 1) да има одгова-
рајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуње-
ности услова из тачака 1), 4) и 5) овог члана подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из тачака 2) овог члана пре закључења 
уговора о раду. Конкурс спроводи Конкурсна комисија, коју 

именује директор. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, о чему ће учесници Конкурса бити обавештени 
на бројеве телефона које су навели у својим пријавама. Раз-
говор са кандидатима ће се обавити у просторијама школе, 
а о месту и времену ће бити благовремено обавештени. Неће 
се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне и 
које не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне 
спреме. Пријавни формулар са доказима о испуњавању услова 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања Конкурса, на 
горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс - наставник 
разредна наставе”.

ОШ „БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“
Дуга Пољана

тел. 020/5375-012

1. Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи у Дугој Пољани

2. Наставник енглеског језика
за рад у издвојеним одељењима Дражевиће, 

Житниће, Камешница, Жабрен, Шаре

3. Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Житниће

2 извршиоца

4. Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Дражевиће

5. Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Жабрен

6. Наставник разредне наставе
за рад у издвојеним одељењу Шаре

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова предвиђених чла-
ном 24. став 1. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/19-аутен-
тично тумачење) , треба да испуњавају услове за пријем у 
радни однос прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-
др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Братство-јединство“ из 
Дуге Пољане и то да имају одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018-др.зако-
ни, 10/2019 и 6/2020), као и према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19), и то: 
да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) 
високо образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да кандидат има 
психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да против кандидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређивању прит-
вора 5. држављанство Републике Србије; 6. да знају српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар који преузима на зва-
ничној страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са одштампаним пријавним формуларом доставља 
следећу документацију: 1. оверен препис или оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља пре закључења уговора 
о раду кандидат који заснује радни однос по конкурсу; 3. уве-
рење о неосуђиваности за кривична дела из чл.139 ст.1 тач.3 
Закона о основама система образовања и васпитања кандидат 
прибавља у надлежној полицијској управи МУП-а - не старије 
од 6 месеци, у оригиналу или овереној копији, 4. уверење из 
суда да против кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница 
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или донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 
месеци); 5.уверење о држављанству РС - оригинал или овере-
на копија, не старије од 6 месеци, 6. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија), 7. доказ о знању срп-
ског језика као језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи доставља се само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику. Конкурс спроводи коми-
сија коју именује директор у складу са законом. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса 
и буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана од дана 
истека рока за подношење пријава упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе из прет-
ходног става и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице 
које буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре закључења 
уговора о раду Тражена документа достављају се у оригиналу 
или овереној копији, лично или послати у затвореној коверти 
на адресу: ОШ „Братство - јединство“, 36312 Дуга Пољана, са 
назнаком „За конкурс“. 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: 020/5375-012 (секретар школе).

ОШ „БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“
Дуга Пољана

тел. 020/5375-012

Секретар
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл. гласник 
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС и 
95/2018 - аутентично тумачење), испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - други зако-
ни и 10/2019), односно чланом 19 Правилника о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Братство-јдинство” у Дугој 
Пољани, и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4)против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора, 5) 
има држављанство Републике Србије; 6) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености наведених услова саставни су део пријаве на 
конкурс, изузев доказа из тачке 2) који се прибављају пре 
закључења уговора. У смислу услова из тачке 1) који се тичу 
образовања кандидата, Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у ОШ „Братство - јединство ” у Дугој Поља-
ни прописано је следеће: За обављање послова секретара у 
радни однос може бити примљено лице које, поред испуње-
ности свих осталих услова за пријем у радни однос, испуња-
ва и следеће услове: високо образовање на студијама другог 
степена (основнеакадемске студије, мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), 
из области правних наука; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, из области 
правних наука; кандидати попуњавају пријавни формулар 
који преузимају на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Уз пријавни формулар кандидати су дуж-
ни да приложе одговарајућу документацију којом се доказује 
испуњеност прописаних услова и то: 1. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати 
који су завршили други степен достављају и диплому са основ-
них академских студија); 2. оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; 3. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС (које није старије од 
6 месеци); 4. извод из казнене евиденције - доказ да кандидат 
није осуђиван (не старије од 6 месеци); 5. уверење из суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 месе-
ци), доказ о здравственој способности за рад са децом и уче-

ницима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс могу се под-
нети у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са неовереним 
фотокопијама, неће бити узете у разматрање. Кандидати који 
испуњавају услове за оглашено радно место, а чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који су изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима код 
Националне службе за запошљавање. Одлуку о избору кан-
дидата донеће конкурсна комисија након добијања резултата 
психолошке процене кандидата, у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидати-
ма обавиће се у просторијама ОШ „Братство - јединство ” у 
Дугој Пољани, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
разговора бити обавештени на адресу, односно број контакт 
телефона који су навели у својим пријавама. Пријаве са неоп-
ходном документацијом доставити лично или поштом на адре-
су ОШ „Братство - јединство”, 36312 Дуга Пољана.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
36310 Сјеница, Јаворска 1

1. Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи у Сјеници

2 извршиоца

2. Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Тријебине

3. Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Гоње

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чла-
ном 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/19-аутен-
тично тумачење), треба да испуњавају услове за пријем у 
радни однос прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-
др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „Светозар Марковић“ из Сјени-
це и то да имају одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018-др.закони, 10/2019 и 
6/2020), као и према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просвет-
ни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19), и то: да је стекао одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. да кандидат има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да против 
кандидата није покренут кривични поступак, донета наред-
ба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора; 5. држављанство Републике 
Србије; 6. да знају српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар који 
преузима на званичној страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља следећу документацију: 1. оверен препис 
или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; 2. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима доставља 
пре закључења уговора о раду кандидат који заснује радни 
однос по конкурсу; 3. уверење о неосуђиваности за кривич-
на дела из чл.139 ст.1 тач.3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања кандидат прибавља у надлежној поли-
цијској управи МУП-а - не старије од 6 месеци, у оригиналу 
или овереној копији, 4. уверење из суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 5.уверење о 
држављанству РС - оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци, 6. извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија), 7. доказ о знању српског језика као језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи доставља се 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на српс-

ком језику. Конкурс спроводи комисија коју именује директор 
у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду 
испуњавали услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана од дана истека рока за подношење прија-
ва упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе из претходног става и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Лице које буде изабрано по кон-
курсу, дужно је да приложи доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) пре закључења уговора о раду. 
Тражена документа достављају се у оригиналу или овереној 
копији, лично или послати у затвореној коверти на адресу: 
ОШ „Светозар Марковић“, 36310 Сјеница, Јаворска 1, са наз-
наком „За конкурс“. 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: 020/741-038 (секретар школе).

СРЕДЊА ШКОЛА
Нова Варош, Јевстатија Караматијевића 26-30

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140. став 
1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, 
Правилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 
2/2017-II, 13/2018 и 7/2019) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 
и 7/2019); б) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не 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; г) има држављан-
ство Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни фор-
мулар, који се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса и то: oвeрeн прeпис или oвeрeну фoтoкoпиjу 
диплoмe o стeчeнoм oдгoвaрajућeм висoкoм oбрaзoвaњу; 
увeрeњe o држaвљaнству Рeпубликe Србиje (oригинaл или 
oвeрeну фoтoкoпиjу, нe стaриje oд 6 мeсeци); извoд из мaтич-
нe књигe рoђeних (oригинaл или oвeрeну фoтoкoпиjу, нe 
стaриje oд 6 мeсeци), доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање (oригинaл или oвeрeну 
фoтoкoпиjу, нe стaриje oд 6 мeсeци); доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су образовање стекли на том језику); 
доказ о психичкој, физичкој и здрaвствeнoj спoсoбнoсти зa рaд 
сa дeцoм и учeницимa (не старије од 6 месеци) доставља се 
пре закључења уговора о раду. Нeпoтпунe и нeблaгoврeмeнe 
приjaвe нeћe бити рaзмaтрaнe, кao ни фoтoкoпиje дoкумeнaтa 
кoje нису oвeрeнe oд стрaнe нaдлeжнoг oргaнa (судa, oргaнa 
oпштинскe - грaдскe упрaвe, jaвнoг бeлeжникa). Приjaвe 
сa дoкaзимa o испуњaвaњу свих услoвa трaжeних кoнкур-
сoм слaти у зaтвoрeнoj кoвeрти прeпoручeнoм пoштoм, сa 
нaзнaкoм “Приjaвa нa кoнкурс“, нa aдрeсу: Средња школа, 
31320 Нова Варош, Јевстатија Караматијевића 26-30 или 
дoнeти личнo у шкoлу, рaдним дaнoм oд 08.00 дo 14.00 чaсoвa.

ОШ „СВЕТИ САВА“
Баре, Општина Сјеница

Наставник историје и географије

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет 
старнице Министарства просвете, науке и технолошког раз-

Наука и образовање



   |  Број 870 | 26.02.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs90 

воја, кандидати достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс се објављује у 
недељном листу „Послови“ при Националној служби за запо-
шљавање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована 
од старне директора школе. Кандидати за расписана радна 
места наставника треба да испуњавају услове из чл. 139 Зако-
на о основама ситема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилника о стручној спреми 
наставника, васпитача и стручних сарадника: има одгова-
рајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безуслован казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, пропитв правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад, извод из матичне књиге 
рођених. Докази о испуњености услова из тачака 5а, в, ц, д и 
ђ достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из 
тачке 5 б ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Напотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у 
разматрање. Конкурсну документацију достављати на адресу: 
ОШ „Свети Сава“ Баре, 36315 Сјеница.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Раждагиња, Сјеница

Расписује се конкурс за избор наставника предметне наставе

Математика

Босански језик
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет 
старнице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидати достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. 3. Конкурс се објављује 
у недељном листу „Послови“ при Националној служби за запо-
шљавање. 4. Кандидати за расписана радна места наставни-
ка треба да испуњавају услове из чл.139 Закона о основама 
ситема образовањ аи васпитања („Сл. гласник РС“ 88/17, 27/18 
и 10/19) и Правилника о стручној спреми наставника, васпи-
тача и стручних сарадника: А) има одговарајуће образовање, 
Б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, Б) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслован казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и закривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примања или давања мита, уза криви-
ча дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
питвправног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није , у ксладу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање,  Г) има држављанство Репу-
блике Србије, Д) зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, Ђ) извод из матичне књиге рођених. 
Докази о испуњености услова из тачака 5а, в, ц, д и ђ дос-
тављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 
5б ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Напотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разма-
трање. Конкурсну документацију достављати на адресу: ОШ 
„Јован Јовановић Змај“, Раждагиња, 36310 Сјеница.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
Штаваљ

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Сугубине

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар са званичне странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат је 
дужан да достави следећа документа којима доказује испуње-
ност услова за пријем у радни однос из чл.139.Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: 1. одговарајуће 
образовање из чл. 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, 2. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 

4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из  тачке 2) овог  прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар кандида-
ти попуњавају на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и исти одштампан достављају школи уз осталу 
документацију. Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити 
лично у школи или на адресу: ОШ „Вук Караџић“ Кладница, 
36310 Сјеница. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ“
11312 Михајловац, Црногорска 2

тел. 026/741-651, 741-031

Домар - ложач
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: трећи сте-
пен стручне спреме висококвалификованог радника, машин-
ске, електро, столарске струке са положеним испитом за 
ложача централног грејања; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; извр-
шена психолошка процена способности за рад са децом и уче-
ницима; поседовање држављанства Републике Србије; знање 
српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а заједно са одштампаним 
пријавним формуларом школи достављају: 1. радну биогра-
фију; 2. уверење о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених; 3. диплому или уверење о стеченом образовању; 4. 
уверење о положеном испиту за ложача; 5. уверење о неос-
уђиваности које издаје надлежна полицијска управа; 6. канди-
дати који образовање нису стекли на српском језику потребно 
је да приложе доказ о знању српског језика. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Потребно је тражена документа приложити у оригиналу или 
оверене фотокопије (овера не сме бити старија од 6 месеци). 
Уверење о држављанству и о неосуђиваности не смеју бити 
старији од 6 месеци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже 
уверење о стеченом образовању, оно не сме бити старије од 
6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и пријаве 
уз које су достављене неоверене фотокопије потребних доку-
мената, неће се узимати у разматрање. Пријаве донети лич-
но или послати на адресу: ОШ „Сава Ковачевић”, Црногорска 
2, 11312 Михајловац. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, путем телефона: 026/741-031 
или имејлом: mihajlovac.skola@gmail.com.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

Велика Плана
Момира Гајића 12
тел. 026/516-247 

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове 

(шеф рачуноводства)
УСЛОВИ: образовање за обављање послова шефа рачуновод-
ства има лице које је стекло одговарајуће високо образовање 
из научне области економских наука: 1. високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године из области економских наука; 2. на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године из области економских наука (образовање 
је прописано Правилником о организацији и систематизацији 
послова и радних места у Економско-угоститељској школи 
“Вук Караџић” у Великој Плани, деловодни број Правилника 
1966/11 од 12.09.2019. године), 3. има стечено једно од нивоа 
професионалних звања у области рачуноводства (рачуновођа 
– РЧ, овлашћени рачуновођа – ОР или овлашћени јавни рачу-
новођа – ОЈР), у складу са меродавним прописима (прописа-
но чланом 23. Правилника о организацији и систематизацији 
послова и радних места у Економско-угоститељској школи 
„Вук Караџић“ у Великој Плани).

Наставник куварства са практичном 
наставом

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника,стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам (“Службени гласник РС 
– Просветни гласник бр. 6/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 
2/2017 и 13/2018) – за радно место под 2: 3. виши стручни 
радник технологије куварства; 4. гастролог, 5. виши стручни 
радник угоститељско туристичке струке, занимање кулинар-
ство; 6. виши стручни радник у угоститељству, смер кули-
нарство; 7. виши угоститељ; 8. виши угоститељ – гастролог; 
9. виши стручни радник - комерцијалист угоститељства; 10. 
комерцијалист угоститељства; 11. менаџер хотелијерства, 
смер гастрономија; 12. менаџер хотелијерства, смер гастро-
логија; 13. менаџер у гастрономији; 14. струковни менаџер 
гастрономије; 15. струковни менаџер гастрономије из области 
менаџмента и бизниса; 16. струковни економиста за туризам и 
угоститељство; 17. струковни економиста на студијском про-
граму – туризам и угоститељство; 18. економиста за туризам 
и угоститељство; 19. дипломирани менаџер – гастрономија; 
20. дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, на 
смеру Хотелијерски менаџмент, ако су на основним академ-
ским студијама изучавани садржаји из области предмета; 21. 
виши стручни радник организатор пословања у угоститељству 
– одсек кулинарство; 22. мастер менаџер, претходно завршене 
основне академске студије на студијском програму менаџер у 
гастрономији; 23. дипломирани економиста – менаџер за хоте-
лијерство, ако су на основним академским студијама изучава-
ни наставни садржаји из области предмета; 24. мастер еко-
номиста, претходно завршене основне академске студије на 
студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су на основ-
ним академским студијама изучавани наставни садржаји из 
области предмета; 25. Лице из тачке 20 мора имати претход-
но стечено средње образовање за образовни профил: кувар, 
кувар техничар, техничар кулинар или кулинарски техничар

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати и посебне услове за 
пријем у радни однос предвиђене чланом 139 став 1. тачка 
1, 2, 3, 4 и 5 и члана 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр 88/2017, 
27/2018. др. Закон, 10/2019 и 6/2020, да имају држављанство 
Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе,против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са законом утврђено дискри-
минитарно понашање, доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, сматраће се да кандидат има поменуто образовање 
и уколико достави доказ да је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије, или доказ да је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, за радно место под 2, да 
имају има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (наведени доказ доставља кандидат 
који буде изабран по конкурсу, а пре потписивања уговора о 
раду), знају српски језик – језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интеренет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, у делу Ново на сајту, на адреси: фор-
мулар - за конкурисање. Уз одштампани својеручно потписани 
пријавни формулар са назнаком да се конкурише на одређено 
радно место (назначити за које се радно место конкурише), 
кандидат школи заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом прилаже и следећу документацију којом се доказује 
испуњеност услова предвиђених Законом, Правилником и 
овим конкурсом, за радно место за које се конкурише и то: 
краћа биографија, оверена фотокопија дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ о поседовању држављан-
ства Републике Србије ( уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених – оригинал или оверена фотокопија), 
доказ о неосуђиваности кандидата,за наведена кривична дела 
утврђена чланом 139 став 1. тачка 3. Закона, доказ о непо-
стојању дискриминаторног понашања као и доказ да кандидат 
није под истрагом,саставни су део пријаве на конкурс - ори-
гинал или оверена фотокопија, оригинал или оверена фото-
копија (уверења, сертификата или потврде) о испуњености 
услова из правилника (једно од нивоа професионалних звања 
у области рачуноводства ( рачуновођа – РЧ, овлашћени рачу-
новођа – ОР или овлашћени јавни рачуновођа – ОЈР), у скла-
ду са меродавним прописима – за радно место под 1. ( шеф 
рачуноводства). Доказ да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде), сматраће 
се да кандидат има поменуто образовање и уколико доста-
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ви доказ да је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије, или доказ да је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија) – за 
радно место под 2 (наставник куварства са пракичном наста-
вом). За кандидате које ово образовање не поседују, у складу 
са чланом 142 став 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања, наставник је обавезан да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу, доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ су обавезни 
да доставе само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику – доказује се потврдом одговарајуће образовне 
установе да је кандидат положио испит из српског језика, ори-
гинал или оверена фотокопија). Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Наведена документа не смеју бити 
старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити ове-
рене од надлежног органа као доказ да су верне оригиналу. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована решењем 
донетим од стране директора школе, за радно место под 1 
и радно место под 2. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Комисија ће кандидате 
који уђу у ужи избор упутити на претходну психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, који ће вршити 
надлежна служба за запошљавање, применом стандардизо-
вананих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Својеручно потписане пријаве на конкурс 
се достављају на адресу: Економско-угоститељска школа „Вук 
Караџић“, Момира Гајића 12, 11320 Велика Плана, са назна-
ком „За конкурс“ (лично или поштом). Ближе информације о 
конкурсу можете добити од секретара школе путем телефона 
на број: 026/516-247. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА” 
Велика Плана, Војводе Мишића 3

тел. 026/513-859

Наставник практичне наставе за 
предмет: Електрични и електронски 

системи на возилима
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Електротехника („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 и 13/2018) и то: 
1) дипломирани инжењер електротехнике; 2) дипломирани 
електротехнички инжењер; 3) дипломирани инжењер елек-
тронике; 4) професор електротехнике; 5) инжењер електро-
технике; 6) инжењер електронике; 7) виши стручни радник 
електротехничке струке; 8) ауто-електричар - специјалиста; 
9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно 
завршене основне академске студије у области електротехни-
ке и рачунарства; 10)дипломирани инжењер електротехнике 
и рачунарства; 11) специјалиста струковни инжењер електро-
технике и рачунарства, претходно завршене струковне студије 
првог степена из области електротехнике и рачунарства; 12) 
струковни инжењер електротехнике и рачунарства; 13) елек-
троинжењер.

ОСТАЛО: кандидати морају испуњавати и посебне услове за 
пријем у радни однос предвиђене чланом 139 став 1. тачке 2, 
3, 4 и 5 и члана 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), да имају има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима: да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречана безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; знају српски језик 
- језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити: кратку биогра-
фију; оверену фотокопију дипломе (или оверену фотокопију 
уверења о положеном специјалистичком испиту); и уколико 
имају и оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (доказ о положеном испиту за лиценцу); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 

фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење МУП-а да лице није осуђива-
но са правним последицама у смислу чл. 139 став 1. тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања (издато 
по објављивању конкурса); потврду о петогодишњем радном 
искуству у струци стеченом после специјалистичог испита 
(оригинал или оверену фотокопију); доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно васпитни рад (доказ су 
обавезни да доставе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику- доказује се потврдом одговарајуће 
образовне установе да је кандидат положио испит из српског 
језика, оригинал или оверена фотокопија). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Неблаговремене пријаве као и пријаве 
са непотпуном или неовереном документацијом неће бити 
узете у разматрање. Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 (осам) дана од дана објављивања. Пријаве слати на адре-
су: Техничка школа „Никола Тесла”, Војводе Мишића 3, 11320 
Велика Плана. Ближе информације о конкурсу можете добити 
на телефон: 026/513-859.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11300 Смедерево, Црвене армије 142

тел. 026/641-370

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; нак-
надно - пре закључења уговора, потврда да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита, за кривично 
дело из групе кривич-них дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; из казнене евиденције 
при надлежној полицијској управи МУП-а не старије од шест 
месеци, уверење о држављанству; знање српског језика. Кан-
дидати треба да испуњавају услове из члана 139. и 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). 
Кандидати подносе одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипломе; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених и извод из казнене евиден-
ције при надлежној полициској управи МУП-а (не старији од 
шест месеци); доказ надлежног суда да се да се против канди-
дата не води поступак не старији од шест месеци, као и да зна 
српски језик. Пре закључења уговора о раду подносе и доказ 
о испуњености услова из члана 139. ст.1 тач.2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (односно да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом). Рок 
за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаве се подносе поштом или лично у секретаријату 
ОШ „Бранко Радичевић” у Смедереву, Црвене армије 142.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; нак-
надно - пре закључења уговора, потврда да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита, за кривично 
дело из групе кривич-них дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; из казнене евиденције 
при надлежној полицијској управи МУП-а не старије од шест 
месеци, уверење о држављанству; знање српског језика. Кан-
дидати треба да испуњавају услове из члана 139. и 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). 
Кандидати подносе одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипломе; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених и извод из казнене евиден-

ције при надлежној полициској управи МУП-а (не старији од 
шест месеци); доказ надлежног суда да се да се против канди-
дата не води поступак не старији од шест месеци, као и да зна 
српски језик. Пре закључења уговора о раду подносе и доказ 
о испуњености услова из члана 139.ст.1.тач.2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (односно да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом). Рок 
за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаве се подносе поштом или лично у секретаријату 
ОШ „Бранко Радичевић” у Смедереву, Црвене армије 142.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИРОСЛАВ АНТИЋ”

25210 Чонопља, Николе Тесле 34
тел. 025/844-064

Наставник математике
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидати достављају потребну документацију. Кандида-
ти за радно место наставника математике треба да испуњава 
услове из чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: да има одговарајуће образовање (навести 
које у конкретном случају) - доказ се доставља уз пријаву; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима- доказ се прибавља пре закључења 
уговора о раду; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - доказ се доставља уз 
пријаву; да има држављанство Републике Србије - доказ се 
доставља уз пријаву; да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно - васпитни рад-доказ се доставља уз пријаву. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране 
директора школе. Рок за пријаву је 8 дана од објављивања у 
публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА „22. ОКТОБАР“
25272 Бачки Моноштор

И. Г. Ковачића 32
тел/факс: 025/807-531, 807-530

e-mail: os22oktobar@mts.rs

Наставник разредне наставе
на хрватском језику

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 
140, 141 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-и др. Закон 
и 10/19) и Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 22017, 3/2017, 13,18 и 11/19), и то да има одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140-142 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнуће, за кривична дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављанство Републике 
Србије; да зна хрватски језик као језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу докумен-
тацију: 1) попуњен и одштампан пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део: Ново на сајту), 2) кратку 
биографију, 3) оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, доказ о стеченом образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно доказ да је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима - подноси се пре закључења угово-
ра о раду, 4) уверење о држављанству (оригинал или оверену 
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фотокопију), не старије од 6 месеци, 5) извод из матичне књи-
ге рођених са холограмом (оригинал или оверену фотокопију), 
6) уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију) - да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није утврђено дискриминатор-
но понашање, 7) лекарско уверење (прилаже кандидат који 
буде изабран по конкурсу пре закључења уговора о раду), 8) 
доказ о знању језика (хрватског) на коме се остварује образов-
но-васитни рад је диплома која садржи податке о језику сту-
дија или друга исправа коју је издала високошколска установа. 
Предата конкурсна документација се не враћа. Пријаве слати 
на адресу: Основна школа „22. октобар“ Бачки Моноштор, И. Г. 
Ковачића 32, 25272 Бачки Моноштор. Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија коју именује директор школе. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способностои за рад са ученицима које врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 (осам) дана од дана објављивања у листу „Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријавни формулар са 
документацијом слати препорученом поштом или доставити 
лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са назнаком 
„За конкурсну комисију“ на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“
Сомбор, Моношторска 6а

тел/факс: 025/412-37
e-mail: ilrsombor@sbb.rs

Сервирка
УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће обра-
зовање, и то средње образовање у складу са Каталогом рад-
них места и Правилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Иво Лола Рибар” у Сомбору, 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик - образовно-васпитни рад се остварује на српс-
ком језику. Докази о испуњености услова који се достављају 
уз пријавни формулар: 1. оригинал или оверена копија дипло-
ме о одговарајућем образовању; 2. потврда да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
издат по објављивању конкурса; 3. уверење о држављанству 
Републике Србије; 4. доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само онај кандидат који 
одговарајуће високо образовање није стекао на српском јези-
ку. Услов под бројем 2. - да запослени поседује психичку спо-
собност за рад проверава се тако што се кандидати који буду 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Доказ који се односи на 
физичку и здравствену способност кандидата доставља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кандидати 
достављају и кратку биографију са контакт подацима (ЈМБГ, 
адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне пријавни 
формулар (навести радно место на које се конкурише) који 
се може наћи на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошкогразвоја (htp://www.mpn.gov.rs). 
Пријавни формулар и потребну документацију треба послати 
на адресу школе: ОШ „Иво Лола Рибар“ 25000 Сомбор, Моно-
шторска 6а или предати лично у секретаријат школе, радним 
даном од 8.00 до 14,00 часова, у затвореној коверти са назна-
ком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
неће се разматрати.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 062/628-018

e-mail: sosjjzsid@gmail.com

Дефектолог - наставник предметне 
наставе 

основна школа за ученике са сметњама у 
развоју

2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019) и услове предвиђене Правилником о степену и врсти 
обртазовања наставника и стручних сарадника у основним 
школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019); 2. високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 3. поред одговарајућег 
нивоа образовања прописаног Законом, наставник мора да 
има стечен одговарајући стручни назив, прописан подзакон-
ским актима које доноси министар и којима се уређује врста 
стручне спреме лица која могу обављати образовно-васпитни 
рад у основној школи за образовање деце са сметњама у раз-
воју; 4. наставник мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; 5. лице које има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 6. које није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примања или давања мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 7. против којег није покренут кривични 
поступак и није покренута истрага; 8. које зна српски језик 
јер се на њему остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи следеће доказе да 
испуњава потребне услове: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, дефектолог; уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (у оригиналу 
или оверену фотокопију); доказ о поседовању дозволе за рад 
- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу; уверење да није осуђиван за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (уверење МУП-а/
извод из казнене евиденције, не старије од шест месеци); 
уверење привредног суда да кандидат да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе за спровођење истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела (не старије од шест 
месеци); доказ да кандидат зна српки језик на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад (само кандидат који није образо-
вање стекао на српском језику; кандидат доставља потврду 
одговарајуће високошколске установе да је положио испит из 
спрког језика - у оригиналу или оверену фотокопију); преглед 
кретања у служби са биографским подацима; доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавезно). Кон-
курсна комисија ће сачинити 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 коју спроводи НСЗ, а потом са кандида-
тима са листе обавља разговор који се заказује телефонским 
путем после чега се кандидату шаље и писани позив. После 
обављеног разговора конкурсна комисија је у обавези да доно-
се решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Кандидат је дужан да 
попуни пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који у 
штампаној форми доставља школи са пријавом и траженом 
документацијом. 

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом и доказима 
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у огласним новинама НСЗ „Послови”, на адресу: ОШ 
„Јован Јовановић Змај” Шид, Мајке Јевросиме 1, 22240 Шид, 

у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс дефектолог - 
наставник предметне наставе”, лично или поштом. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, као ни 
фотокопије докумената које нису оверене од стране надлеж-
ног органа (јавног бележника). Ближа обавештења се могу 
добити сваког радног дана од 08.00 до 12.00 часова од секре-
тара школе, на телефон: 062/628-018.

ОШ “СИМЕОН АРАНИЦКИ”
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб

тел. 022/363-200
e-mail: ossimeon@mts.rs

Наставник математике
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 
и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(стечено на студијама другог степена: мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова), односно степен и врста стручне спреме у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19).

Сервирка
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са важећим Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова у школи - 
завршен најмање други степен стручне спреме, односно завр-
шена најмање средња трогодишња школа. 

ОСТАЛО: Остали услови за све кандидате: 1) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 2) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 3) имају држављанство Републике Србије; 
4) знају српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете; пот-
писану пријаву са радном биографијом; оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме (за 
наставника); доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина (за наставника); оверену копију 
сведочанства о завршеној средњој школи (за сервирку); ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима доставља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који уђу у ужи круг биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака - о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели у 
својим пријавама. Након обављене психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима, конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о датуму 
обављања разговора, кандидати ће бити обавештени на број 
телефона који напишу на пријави. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве са потребном документацијом подносе се у 
затвореној коверти на адресу школе: ОШ “Симеон Араницки”, 
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб, лично или поштом, са наз-
наком „Конкурс “. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
22406 Ириг, Змај Јовина 59

тел. 022/2462-712

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. Закон, 10/2019, 27/2018 

Наука и образовање
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- др. Закон и 6/2020) и услове из Правилника о организацији 
и систематизацији послова и то: да има средње образовање: 
четврти степен стручне спреме; 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидат 
по конкурсу треба да приложи доказе о испуњености услова и 
то следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији, 
не старија од 6 месеци: попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар са званичне странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; диплому о стеченом средњем образо-
вању; уверење о држављанству Републике Србије, уверење из 
казнене евиденције МУП-а РС, извод из матичне књиге рође-
них; доказ одговарајуће установе о познавању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве 
доставити лично или послати на адресу: ОШ „Доситеј Обра-
довић“, Змај Јовина 59, 22406 Ириг, са назнаком „За конкурс 
- референт за правне, кадровске и административне послове”. 
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Особа за контакт: секретар Светлана Пантелић, тел. 
022/2462-712, адреса: Змај Јовина 59, 22406 Ириг.

Сервир
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. Закон, 10/2019, 27/2018 
- др. Закон и 6/2020) и услове из Правилника о организацији 
и систематизацији послова и то да: има одговарајуће обра-
зовање: други или трећи степен стручне спреме куварске 
струке; 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 каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад. Кандидат по конкурсу треба да при-
ложи доказе о испуњености услова и то следећа документа у 
оригиналу или овереној фотокопији, не старија од 6 месеци: 
попуњен и одштампан пријавни формулар на званичној стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
диплому о стеченом образовању; уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење из казнене евиденције МУП-а РС, 
извод из матичне књиге рођених; доказ одговарајуће уста-
нове о познавању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља канди-
дат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Рок 
за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Пријаве доставити лично или 
послати на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић“, Змај Јовина 59, 
22406 Ириг, са назнаком „За конкурс - радно место сервир”. 
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Информације о конкурсу се могу добити на број тел. 
022/2462-712, лице за контакт Светлана Пантелић, секретар, 
адреса: Змај Јовина 59, 22406 Ириг.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019, 27/2018- 
др. Закон и 6/2020) и услове из Правилника о организацији 
и систематизацији послова и то да: има одговарајуће обра-
зовање: први степен стручне спреме (основно образовање); 
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 родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање и давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела  против полне слободе, против правног 

саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад. Кандидат по конкурсу треба да приложи доказе о испуње-
ности услова и то следећа документа у оригиналу или овере-
ној фотокопији, не старија од 6 месеци: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; диплому о стеченом 
основном образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије, уверење из казнене евиденције МУП-а РС, извод из 
матичне књиге рођених; доказ одговарајуће установе о позна-
вању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве доставити лично или послати на адресу: ОШ 
„Доситеј Обрадовић“, Змај Јовина 59, 22406 Ириг, са назнаком 
„За конкурс - радно место спремачица”. Неблаговремене или 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Информа-
ције о конкурсу се могу добити на број телефона: 022/2462-
712, лице за контакт: секретар Светлана Пантелић, адреса: 
Змај Јовина 59, 22406 Ириг.

Секретар школе
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним чл. 132 и 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019, 27/2018 - др. Закон и 
6/2020) и то: да има одговарајуће високо образовање из 
области правних наука у складу са чланом 140. став 1 и то: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије); на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 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 изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела  против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. Кандидат по конкурсу 
треба да приложи доказе о испуњености услова и то следећа 
документа у оригиналу или овереној фотокопији, не старија од 
6 месеци: попуњен и одштампан пријавни формулар са зва-
ничне странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; диплому о стеченом високом образовању; уверење 
о држављанству Републике Србије, уверење из казнене еви-
денције МУП-а РС, извод из матичне књиге рођених; доказ 
одговарајуће установе о познавању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве послати на 
адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић” , Змај Јовина 59, 22406 Ириг, 
са назнаком “За конкурс - радно место секретара” или пријаву 
донети лично. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона: 022/2462-712, од 08 до 12 часова и 
на адреси: Змај Јовина 59, 22406 Ириг.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“

22300 Стара Пазова, Вука Караџића 4
тел. 022/310-613

e-mail: sekretar@ospinki.edu.rs

Наставник физике
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања - стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Кандидат мора да има степен и врсту 
стручне спреме у складу са важећим Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи - за обављање послова наставника физике. 
Остали услови: 1) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 2) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-

на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
3) држављанство Републике Србије; 4) да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете; потписана пријава са 
радном биографијом; оверену копију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије; оверену копију 
извода из матичне књиге рођених и уверење о неосуђива-
ности. Доказ о знању српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад је диплома (као што је наведено 
напред, приликом доказивања степена и врсте стручне спре-
ме). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и који уђу у ужи 
круг биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које 
су навели у својим пријавама. Након обављене психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима, Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о 
датуму обављања разговора, кандидати ће бити обавештени 
на број телефона који напишу на пријави. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Све 
пријаве са приложеном документацијом предати у секрета-
ријату школе од 09.00 до 12.00 часова или послати поштом на 
адресу: Основна школа „Бошко Палковљевић Пинки“, 22300 
Стара Пазова, Вука Караџића 4.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО БРЗАК УЧА”
22400 Рума, Вука Караџића 70

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 55% радног 

времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечено образовање 
на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању, почев од 10. септембра 2005. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године.

Наставник стручних предмета машинске 
струке (Моторна возила, Хидраулика и 
пнеуматика, Амортизација и роботика, 
Експлоатација и одржавање моторних 

возила и Техничко цртање)
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечено образовање 
на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању, почев од 10. септембра 2005. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; дипломирани машински инжењер; 1. одго-
варајуће образовање - дипломирани машински инжењер; 2. 
да лице има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да лице 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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; 4. држављанство 
Републике Србије.

Наставник стручних предмета 
електроструке, Програмирање и 

Рачунарска графика и мултимедија
на одређено време ради замене директора у 

првом мандату

Наука и образовање
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечено образовање 
на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању, почев од 10. септембра 2005. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Професор информатике, односно у складу 
са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама; 1. одговарајуће образовање - професор информатике, 
односно у складу са Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама; 2. да лице има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидат у пријави на конкурс подноси следећа 
документа: 1. пријавни формулар који можете наћи на интер-
нет страници Министарства; 2. испуњеност услова у погле-
ду врсте и степена стручне спреме доказује се оригиналом, 
односно овереном фотокопијом дипломе/уверења о звању и 
степену стручне спреме; 3. оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; 4. оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); 5. доказ о неосуђиваности. Напомена: 
кандидати ће бити упућени на претходну проверу психофи-
зичких способности у складу са законом. Доказ о здравственој 
способности кандидата подноси се пре закључивања угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва 
потребна обавештења могу се добити у секретаријату школе 
на тел. 022/474-716. Пријаве са потребном документацијом 
о испуњености услова подносе се на адресу школе: Вука 
Караџића 70, 22400 Рума, са назнаком „За конкурс“.

ШОСО „АНТОН СКАЛА“
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12

тел. 022/310-026

Дефектолог наставник у посебним 
условима

3 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и др. Закон, 
6/20), Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и 
другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник 
РС” бр. 81/17, 6/18, 43/18) као и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју 
и инвалидитетом („Службени гласник РС - Просветни гласник 
РС”, бр. 17/18), Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. 
гласник РС”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009 и 2/2012, 11/16), да су 
стекли средње, више или високо образовање на језику на коме 
се остварује образовно-васпитни рад или положили испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве; да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије, да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, кандидат дос-
тавља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају следећу документацију: кратку биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); 
уверење о држављанству РС (оверену фотокопију); овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење из 
МУП-а из казнене евиденције; доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли, доказ се доставља само уколико одговарајуће образовање 

није стечено на том језику и фотокопију личне карте. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Докази о испуњавању услова 
конкурса се подносе у оригиналу или овереним фотокопија-
ма. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа 
неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној 
коверти на адресу школе: ШОСО „Антон Скала“, Стара Пазова, 
Карађорђева 12, лично или поштом, са назнаком „Конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛИЦА 
СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА“

22408 Врдник, Бошка Сремца бб
тел. 022/465-074

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образо-
вање из чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закон , 10/2019 и 6/2020) за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога, 
односно лице које је стекло одговарајуће високо образовање, 
и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(б) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких 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. 
Поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача 
и стручног сарадника; обука 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); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да има држављан-
ство Републике Србије; знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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; најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања. Комисија 
за избор директора цениће и доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), ако га поседује, као и доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања, ако је кандидат претходно обављао дужност директора 
установе. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању (не старије од шест месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
или обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставни-
ка или стручног сарадника; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора установе, уколи-
ко поседује (изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност), потврду о најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (оригинал); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месе-
ци); оригинал или оверена фотокопија уверења из надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија 
уверења надлежног суда да против кандидата није покренут 

кривични поступак и да није покренута истрага за кривична 
дела (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фото-
копија уверења надлежног привредног суда да кандидат није 
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика, уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском језику; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника уколико га поседује); 
уколико је кандидат претходно обављао дужност директора 
установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (уколико је спољашње вред-
новање вршено); доказ да има психичку, физичку и здрастве-
ну способност за рад са децом и ученицима (може се прило-
жити и постојеће лекарско уверење које кандидат поседује, 
а кандидат који буде изабран ће накнадно пре закључења 
уговора доставити ново лекарско уверење); преглед кре-
тања у служби са биографским подацима и предлогом рада 
директора школе; доказе о својим стручним и организацио-
ним способностима (необавезно). Напомена: директора школе 
именује министар на период од четири године. Поступак за 
избор директора спроводи Комисија за избор директора, обра-
зована од стране школског одбора. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријава на 
конкурс за избор директора, заједно са потребном докумен-
тацијом, доставља се школи, лично у секретаријат школе или 
путем поште. Пријаве на конкурс за избор директора устано-
ве подносе се у затвореној коверти на адресу Основна школа 
„Милица Стојадиновић Српкиња“, Врдник, Бошка Сремца бб, 
уз напомену „Конкурс за директора установе - не отварати”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање као ни фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежних органа. Одлука о избору директора шко-
ле биће донета у роковима предвиђеним у Закону о основа-
ма система образовања и васпитања, подзаконским актима и 
Статуту школе. Сва потребна обавештења о конкурсу могу се 
добити код секретара школе на број телефона: 022/465-074.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“
22320 Инђија, Цара Душана 2

тел. 022/561-661, 561-404

Наставник математике
УСЛОВИ: у школи се васпитно-образовни рад остварује на 
српском језику. У радни однос може да буде примљено лице, 
под условима прописаним чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама и Правилника о систематизацији рад-
них места у школи. Кандидат треба да поседује одговарајуће 
високо образовање у складу чланом 140 став 1. тачка 1. и 2. 
Закона о основама система образовања и васпитања РС: завр-
шено високо образовање са звањем - професор математике; 
дипломирани математичар; дипломирани професор матема-
тике – мастер; дипломирани математичар -мастер; мастер 
професор математике и остала у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама.

Наставник стручних предмета 
саобраћајне струке

УСЛОВИ: у школи се васпитно-образовни рад остварује на 
српском језику. У радни однос може да буде примљено лице, 
под условима прописаним чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама и Правилника о систематизацији рад-
них места у школи. Кандидат треба да поседује одговарајуће 
високо образовање у складу чланом 140 став 1. тачка 1.и 2. 
Закона о основама система образовања и васпитања РС:.завр-
шено високо образовања са звањем: дипломирани саобраћа-
ни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, 
одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски 
саобраћај и транспорт; мастер инжењер инжењер саобраћаја, 
претходно завршене основне академске студије у области 
саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 
модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - безбедност 
друмског саобраћаја, друмски и градски саобраћај и транспорт 
- саобраћај, друмски и градски саобраћај и транспорт – транс-
порт, саобраћај и транспорт, ако су на основним академским 
или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области 
предмета и остала у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада саобраћај 
(за образовни профил техничар друмског саобраћаја и возач 
моторног возила)

Наставник стручних предмета машинске 
струке

УСЛОВИ: у школи се васпитно образовни рад остварује на 
српском језику. У радни однос може да буде примљено лице, 
под условима прописаним чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, Правилника о степену и врсти обра-
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зовања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама и Правилника о систематизацији 
радних места у школи. Кандидат треба да поседује одгова-
рајуће високо образовање у складу чланом 140 став 1. тач-
ка 1.и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
РС:.завршено високо образовања са звањем: дипломирани 
машински инжењер;- дипломирани инжењер машинства; про-
фесор машинства; дипломирани инжењер за развој машин-
ске струке; мастер инжењер машинства, претходно завршене 
студије првог степена– основне академске студије у области 
машинског инжењерства; и остала прописана Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама за подручје рада 
машинство.

Наставник стручних предмета 
електротехничке струке

УСЛОВИ: у школи се васпитно образовни рад остварује на 
српском језику.У радни однос може да буде примљено лице, 
под условима прописаним чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама и Правилника о систематизацији 
радних места у школи. Кандидат треба да поседује одгова-
рајуће високо образовање у складу чланом 140 став 1. тач-
ка 1.и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
РС:.завршено високо образовања са звањем: мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне 
академске студије о области електротехник и рачунарства на 
свим студијским програмима осим из области енергетике; мас-
тер информатичар; мастер инжењер информационих техно-
логија и остала у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада електротех-
нике (за образовни профил електротехничар информационих 
технологија).

ОСТАЛО: за сва радна места: поред одговарајућег образо-
вања кандидати за сва претходна радна места треба да посе-
дују и: 1. психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима, 2. није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискиминаторно понашање, 3. држављанство Републике 
Србије,4. зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик).

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице, под 
условима прописаним чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама и Правилника о систематизацији рад-
них места у школи. Кандидат треба да има завршену основну 
школу. За радно место чистачице поред одговарајућег обра-
зовања кандидат треба да поседује и: 1. општу здравствену 
способност; 2. држављанство Републике Србије; 3. није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
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 других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом утврђено дискиминаторно понашање.

ОСТАЛО: Уз молбу потребно је доставити доказе који потврђују 
испуњавање предвиђених услова: оверену фотокопију дипло-
ме, уверење о држављанству РС, доказ о познавању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (за радна места 1, 
2, 3 и 4), уверење о некажавању (за сва радна места - 1, 2, 3, 
4 и 5). Све исправе морају бити оверене од стране надлежних 
органа. Лекарско уверење о посебној здравственој способ-
ности за рад у просвети односно лекарско уверење о општој 
здравственој способности (за радно место бр. 5 - чистачица) 
прибавља кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир. Пријаве се подносе на адресу: Техничка 
школа „Михајло Пупин“ Инђија, Цара Душана 2, Инђија, или 
непосредно у школу. Телефон школе: 022/561-661, 561-404.

ОШ „23. ОКТОБАР“
22308 Голубинци, Путиначка 1

тел. 022/381-846
e-mail: sm.skolagolubinci@neobee.net

Наставник математике
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања (стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Такође, мора да има степен и врсту 
стручне спреме у складу са важећим Правилником о степену и 
врсти образовању наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи - за обављање послова наставника математике („Сл. 
гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019). Остали услови: поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но 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 заш-тићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; радну биографију; овере-
ну фотокопију дипломе; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење 
о неосуђиваности из МУП-а. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све 
пријаве са приложеном документацијом доставити на адресу: 
ОШ „23. октобар“, 22308 Голубинци, Путиначка 1, лично или 
поштом, са назнаком „Конкурс за наставника математике“.

ШОСО „АНТОН СКАЛА“
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12

тел. 022/310-026

Дефектолог наставник у посебним 
условима

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (замена директора)

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 
и др. Закон,6/20), стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом ( 
„Службени гласник РС - Просветни гласник РС” бр. 17/18), 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за уче-
нике лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС”, бр. 
1/95, 24/2004, 10/2009 и 2/2012, 11/16), да су стекли средње, 
више или високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе, да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да нису 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављанство Републи-
ке Србије, да знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад – уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ 
одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад). Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: кратку биографију, извод 
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о 
држављанству РС (оверену фотокопију); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење из МУП-а из казне-
не евиденције; доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно васпитни рад у школи, доказ се доставља 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику и фотокопију личне карте. Доказ да кандидат има пси-

хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Докази о испуњавању услова конкурса се 
подносе у оригиналу или овереним фотокопијама. Фотоко-
пије које нису оверене од стране надлежног органа неће се 
узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве 
са потребном документацијом подносе се у затвореној ковер-
ти на адресу школе: ШОСО “Антон Скала”, Стара Пазова, 
Карађорђева 12, лично или поштом, са назнаком „Конкурс “. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

ОШ „23. ОКТОБАР“
22308 Голубинци, Путиначка 1

тел. 022/381-846
e-mail: sm.skolagolubinci@neobee.net

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове предвиђене 
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, број 88/2017), и то: да има одговарајуће висо-
кообразовање за наставника основне школе, педагога или 
психолога, на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области заодговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо-
образовање до 01.09.2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело закоје је изречена 
без условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и закривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, за пуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, противправног соаобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, безобзира-
на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад; да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, да има дозволу за 
рад наставника и стручног сарадника, да има обуку и положен 
испит за директора установе (узеће се у обзир) да није донет 
подзаконски акт о полагању испита за директора, али ће иза-
брани директор бити у обавези да положи овај испит у закон-
ском року, након што министар просвете донесе одговарајући 
подзаконски акт. Поред молбе са прегледом кретања у служби 
са биографским подацима и програмом рада директора шко-
ле, кандидати подносе следећа документа којима доказују 
испуњавање тражених услова: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверену фотокопију), 
лекарско уверење не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рену фотокопију), уверење да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом (из основног суда и привредног суда), 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија), доказ о знању језика на којима се 
изводи образовно-васпитни рад у школи уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику (оригинал или оверен 
акопија), доказ о положеном стручном испиту или о положе-
ној лиценци за наставника или стручног сарадника (оригинал 
или оверену фотокопију), потврда о радном стажу у установи 
на пословима образовања и васпитања након стечено годго-
варајућег образовања, са подацима са пословима и радним 
задацима које је обављао (оригинал или оверена фотокопија). 
Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да достави резулта-
те стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Сва потребна обавештења могу се 
добити од секретара школе, на телефон: 022/381-846. Прија-
ве са потребном документацијом о испуњености услов адос-
тављају се поштом или лично на адресу школе, са назнаком: 
„Конкурс за директора школе”.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs Посао се не чека, 
посао се тражи
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СУБОТИЦА

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Предавач за ужу научну област 
Рачунарско инжењерство

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: настава се изводи двојезично, по акредитованим 
студијским програмима школе (српски и мађарски наставни 
језик). Кандидати, поред општих услова, треба да испуњавају 
услове услове утврђене чланом 74. Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 – др. закон 
73/2018 и 67/2019), чланом 32. Статута Високе техничке 
школе струковних студија у Суботици, чланом 6. Правилника 
о избору у звања наставника и сарадника школе и да знају 
спрски и мађарски језик, као језик на којем се у овој школи 
остварује настава.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за избор наставника на 
струковним студијама, сви кандидати подносе: биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном факултету, оверену фотокопију дипломе о науч-
ном називу доктора наука из уже научне области за коју се 
бира и доказ да има најмање пет година педагошког искуства 
на високошколској установи, а у задњих седам година, потвр-
ду о оцени педагошког рада – мишљење студената, списак 
објављених стручних радова, као и саме радове (на захтев 
Комисије), уверење о држављанству, извод из књиге рође-
них, доказ да није осуђиван (прибавља се у МУП-у), доказ да 
није под истрагом (прибавља се у суду). Пријаву са доказима о 
испуњавању услова конкурса доставити Секретаријату школе, 
на адресу: Висока техничка школа струковних студија, Марка 
Орешковића 16, Суботица, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ОШ “СОЊА МАРИНКОВИЋ”
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чланом 24. став 
1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 
95/2018-аутентично тумачење), кандидат треба да испуња-
ва услове прописане чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закони, 10/2019 и 6/2020). Члан 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања прописује усло-
ве за пријем у радни однос, односно да у радни однос може 
да буде примљено лице под условима прописаним законом 
и то ако: има одговарајуће образовање, психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, није 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, има држављанство Републике Србије, да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из става 1. овог члана доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тачка 1), 3) - 5) овог члана саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 
доказ да поседује одговарајуће образовање најмање основ-
но образовање, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије, оригинал или оверену фото-
копију уверења из казнене евиденције 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 
шест месеци, доказ о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи доставља се уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 

ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду. Након истека рока за достављање пријава није 
могуће достављање доказа о испуњености услова. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да достави своју биографију. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србији, (www.mpn.gov.rs), а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Избор се врши у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања. Конкурс за пријем у радни 
однос спроводи Конкурсна комисија коју ће директор имено-
вати посебним решењем. 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 стандардизо-
ваних поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс могу се доставити 
лично или путем поште, на адресу школе: ОШ “Соња Марин-
ковић” Суботица, Јо Лајоша 78, 24000 Суботица. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „10. ОКТОБАР“
24000 Суботица, Бозе Шарчевић 21

Професор разредне наставе – учитељица
на мађарском наставном језику

2 извршиоца

УСЛОВИ: поред услова прописаних чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020), кандидати за 
горе наведена радна места треба да имају :стечено одгова-
рајуће високо образовање према члану 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020) и према Пра-
вилнику 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 и 3/2017 ) и то: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студијама другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета или студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, уз чега мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
од-говарајући предмет, односно групу предмета, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Поред одговарајућег високог образовања, кан-
дидат треба да испуњава следеће услове: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, држављанство Републике Србије, доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторско понашање (не старије од 6 месеци), зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (мађарски наставни језик). На основу чл. 142. ст. 1. настав-
ник мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, а у складу 
са ст. 4 истог чл. сматра се да наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из ст. 1 овог члана закона. Услови 
из става 1. чл. 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1. тачка 1), 3)-5) чл. 139. Закона саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду.

Секретар установе
УСЛОВИ: поред услова прописаних чланом 139. и 132. ст. 2 
и ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 
6/2020), кандидат за горе наведено радно место треба да има: 
одговарајуће високо образовање звање дипломирани правник 
- мастер или дипломирани правник који је стекао образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
према члану 132. ст. 2. и 140. став 1. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020). Поред одговарајућег 

високог образовања, кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, држевљанство Републике Србије, 
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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање, 
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из става 1. чл. 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тачка 1), 3) - 5) чл. 139. Закона састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развија Републике Србије, 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству Републике Србије или оверену 
фотокопију, извод из матичне књиге рођених или оверену 
фотокопију, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање, доказ да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (ово важи за професора разредне наставе). Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да достави своју професионалну 
биографију. Психолошку процену способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Пре закључења Уговора о раду кандидат треба да прибави 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима. Избор се врши у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
У складу са чланом 154. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Пријаве на конкурс слати на 
адресу школе: ОШ „10. октобар“ Суботица, Бозе Шарчевића 
21, 24000 Суботица. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОШ “10. ОКТОБАР”
24000 Суботица, Бозе Шарчевића 21

Спремачица - помоћно техничко особље
УСЛОВИ: Поред услова прописаних чланом 139. и 132. ст. 2 
и ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 
6/2020), кандидат за горе наведено радно место треба да има: 
одговарајуће високо образовање звање дипломирани правник 
- мастер или дипломирани правник који је стекао образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
према члану 132. ст. 2. и 140. став 1. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020). Поред одговарајућег 
високог образовања, кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, држевљанство Републике Србије; 
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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 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 

Наука и образовање 
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услова из става 1. тачка 1), 3) - 5) чл. 139. Закона саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развија Републике Србије, 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству Републике Србије или оверену 
фотокопију, извод из матичне књиге рођених или оверену 
фотокопију, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање, доказ да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са европским системом преноса бодо-
ва или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (ово важи за професора разредне наставе). Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да достави своју професионалну 
биографију. Психолошку процену способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Пре закључења Уговора о раду кандидат треба да прибави 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима. Избор се врши у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
У складу са чланом 154. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Пријаве на конкурс слати на 
адресу школе: ОШ “10. октобар” Суботица Бозе Шарчевића 
21, 24000 Суботица. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ШАБАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Наставник стручних предмета у подручју 
рада електротехника

3 извршиоца

Наставник стручних предмета у подручју 
рада геодезија и грађевинарство

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020): на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије); на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; испуње-
ност услова у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама; 2. психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност у скла-
ду са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2018, 
27/208 - др.закони, 10/2019 и 6/2020), а то је непостојање 
правоснажне пресуде 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. познавање српског језика и језика на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар који кандидат може преузети са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
кандидат подноси доказ о степену и врсти образовања, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци) и доказ о нео-
суђиваности - уверење из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе (не старије од 6 месеци од дана објављивања 
конкурса). Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступа-

ка. Доказ о психофизичкој способности кандидата прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Сва документа кандидати 
прилажу као оверене копије или у оригиналу, а неблаговреме-
не и непотпуне пријаве комисија неће разматрати. Пријаве са 
потребном документацијом се достављају у конкурсном року 
од 8 дана од дана објављивања, на адресу: Техничка школа 
Шабац, Бањичких жртава 2, 15000 Шабац.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЖИКА ПОПОВИЋ“

15225 Владимирци, Светог Саве бб
тел. 015/513-134

Оглас објављен у публикацији „Послови“ бр. 865, од 
22.01.2020. године, поништава се у целости за радно место: 
професор физичког васпитања, за рад у матичној школи, са 
80% радног времена.

ОШ “СВЕТИ САВА”
15000 Шабац, Драгише Пењина 31

тел. 015/341-129

Професор енглеског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: 1. висока стручна спрема (проф.енглеског језика 
и књижевности), 2. психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да кандидат има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за доставу пријава је осам дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати су дужни да доставе оверену фотокопију дипло-
ме, уверење о држављанству и извод из МК рођених, доказ да 
је кандидат стекао образовање на језику на коме се обавља 
образовно-васпитни рад ако образовање није стечено на том 
језику, уверење суда о некажњавању, пријавни формулар (са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја), кратку биографију. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду (лекарско уверење). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Свети Сава”, Драгише Пењина 31, Шабац. Кон-
такт телефон: 015/341-129.

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И ТЕКСТИЛНА 
ШКОЛА ШАБАЦ

15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730

Наставник предметне наставе хемијско-
технолошке групе предмета

2 извршиоца

Наставник предметне наставе 
математике

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, број: 88/2017, 27/2018-др.
закон, 10/2019 и 6/2020) и звање сходно Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада хемија, 
неметали и графичарство („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, број: 8/2015, 16/2015 и 19/2015 ) за предметну наставу 
хемијско-технолошке групе предмета и Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” број: 8/2015, 11/2016, 
13/2016-испр. 13/2016 и 7/2019) за предметну наставу мате-
матике. Кандидати морају имати: одговарајуће образовање; 
психичку,физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици,одузимање малолетног лица,запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита,за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе,против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом,без обзира на изречену кривичну 
санкцију,и за које није, у складу са законом,утврђено дискри-

минаторно понашање; држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и уз одшампани примерак пријавног формулара 
достављају школи следећа документа: диплому о стеченом 
образовању (оверена фотокопија); уверење о држављанству 
Републике Србије које није старије од 6 месеци; уверење о 
неосуђиваности од надлежне полицијске управе (не старије од 
6 месеци); доказ о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Школа 
није у обавези да враћа конкурсну документацију. Конкурс 
остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања. Пријаве 
слати на адресу: Стручна хемијска и текстилна школа, 15000 
Шабац, Хајдук Вељкова 10, телефон: 015/352-730.

ОСНОВНА ШКОЛА „КРАЉ 
АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ“

15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218

Наставник математике
2 извршиоца

Педагог

Спремачица
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примљено 
лице које: 1. има одговарајуће образовање и то: за настав-
ника и стручног сараднника: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; за 
спремачицу (чистачицу): први степен стручне спреме (завр-
шену основну школу). 2. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Поред општих услова 
прописаних законом, кандидат мора испуњавати и посебне 
услове прописане, Законом основама система образовања и 
васпитања васпитања („Сл. гл. РС“ 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020 ), Закона о основном образовању и васпитању („Сл. 
гласник РС“ бр. 55/2013,101/17, 27/18 и 10/19), Правилником 
о степену и врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно васпитни рад из изборних предмета у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 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). Докази о испуњавању услова: пријавни формулар 
са интернет сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, потписана биографија кандидата, оригинал/
оверена копија дипломе, оригинал/оверена копија уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал/оверена 
копија извода из матичне књиге рођених, оригинал/овере-
на копија уверења о неосуђиваности. Место рада: Прњавор, 
Рибари и Петковица. Рок за подношење пријаве: осам дана 
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Лице 
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу секре-
тар Слободан Перић, 015/282-218, 064/4602-024. Адреса на 
коју се подносе пријаве: Основна школа „Краљ Александар 
Карађорђевић”, Војводе Мишића 2, 15306 Прњавор. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима. Текст јавног конкурса, који је саставни део ове 
одлуке и налази се у њеном прилогу, објавити у публикацији 
“Послови “. 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АНДРА ЈОВАНОВИЋ“

15000 Шабац, Цара Душана 9
тел. 015/342-175

Наставник предметне наставе, за 
предмет: подручје рада Здравство 
и социјална заштита - наставник 

здравствене неге

Наставник предметне наставе, за 
предмет: подручје рада Здравство и 

социјална заштита - наставник стручних 
медицинских предмета - доктор 

медицине

Наставник предметне наставе, за 
предмет: подручје рада Здравство 
и социјална заштита - наставник 

фармацеутске групе стручних предмета

Наставник предметне наставе, за 
предмет: Математика

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017- одлуке УС и 113/2017), кандидат 
треба да испуњава и посебне услове пописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020), као и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада здраство и социјална 
заштита (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 21/2015, 
11/2016, 13/2018 и 5/2019), односно за наставника математи-
ке - Правилником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Службени гласник РС” број 8/2015, 
11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018 и 
7/2019), и то да: 1) има одговарајуће образовање - у складу 
са чл. 140, 142, 143 и 144 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада здраство и социјална 
заштита (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 21/2015, 
11/2016, 13/2018. и 5/2019.), односно за наставника матема-
тике: Правилником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Службени гласник РС” број 8/2015, 
11/2016, 13/2016-И, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018 и 
7/2019); 2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Услови из тачке 1), 3), 
4) и 5) се доказују приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада и саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачка 2) прибавља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен и својеручно пот-
писан пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs), доставити: кратку радну био-
графију; оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
односно уверења о дипломирању уколико диплома није изда-
та, оверену копију додатка дипломи са подацима о положеним 
испитима; оверену копију или оригинал уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оверена 
копија или оригинал извода из матичне књиге рођених, потвр-
ду о некажњавању надлежне полицијске управе (не старије 
од 6 месеци), оверену копију доказа о положеном испиту за 
лиценцу или уверења о положеном стручном испиту, уколико 
је кандидат поседује; очитану личну карту или копију личне 
карте; доказ о познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору 
кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, 
који се, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава упућују на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовре-
мено обавештени. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 

дана од дана објављивања у публикацији Националне службе 
за запошљавање “Послови”. Неуредне, неблаговремене или 
непотпуне пријаве као и пријаве чије фотокопије докумената 
нису оверене од стране надлежног органа неће бити узете у 
разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну документацију 
и краћу биографију, заинтересовани кандидати могу достави-
ти лично или поштом у року од 8 дана од дана оглашавања 
на адресу: Медицинска школа “Др Андра Јовановић” Шабац, 
Цара Душана 9, са назнаком „За конкурс“, уз обавезно дос-
тављање адресе, телефона и мејл-адресе за контакт. Ближе 
информације могу се добити на број телефона: 015/342-175.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
15214 Дебрц, Београдски пут бб
тел. 015/7517-020, 015/7517-348

Наставник математике
2 извршиоца

Помоћни радник - домар/ложач

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”

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

Библиотекар

Наставник разредне разредне наставе
2 извршиоца

Наставник физике

Наставник математике

Наставник немачког језика

Административни радник

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 став 
1. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 10/19) и остале 
опште услове предвиђене Законом о раду. Кандидат треба да 
има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да је држављанин 
Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18-др закони и 10/19), да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат треба да поднесе следећа доку-
мента: краћу биографију, доказ да има одговарајуће обра-
зовање - прописану врсту и степен стручне спреме (оверену 
фотокопију дипломе или уверења о одговарајућем образо-
вању), доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-др закони и 10/19), извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци). Лекарско уверење под-
носи се непосредно пре закључења уговора о раду, у складу 
са чланом 139 став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни фолмулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним фолмуларом достављају на адресу 
школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА - ШАБАЦ

Шабац, Војводе Путника 58
e-mail: sredpoljskola@ptt.rs

тел. 015/344-583

Наставник стручних предмета 
прехрамбене групе

2 извршиоца

Наставник стручних предмета 
пољопривредне групе из области 

хортикултуре и пејзажне архитектуре

Наставник стручних предмета 
пољопривредне групе из области 

ратарства

Наставник стручних предмета 
ветеринарске групе

УСЛОВИ: кандидати за радно место под редним бројем 1), 2), 
3) и 4) треба да имају одговарајуће високо образовање про-
писано чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр.88/2017,27/2018 -др. закони и 
10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Пољопривреда, производња и пре-
рада хране („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 
10/2016, 2/2017 и 13/2018). 

Помоћни наставник за образовне 
профиле: 1) узгајивач спортских коња и 
2) пољопривредни техничар, узгајивач 

стоке и пољопривредни произвођач
УСЛОВИ: кандидат за радно место под редним бројем 5) тре-
ба да има одговарајуће образовање у складу са чланом 3. 
став 30 тачка 1. и 7. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада пољопривреда, произ-
водња и прерада хране („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 5/2015,10/2016,2/2017 и 13/2018).

Наставник математике

Наставник хемије
УСЛОВИ: кандидати за радно место под редним бројем 6) и 
7) треба да имају одговарајуће високо образовање пропи-
сано чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр.88/2017,27/2018 -др. зако-
ни и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016- испр., 13/2016, 
2/2017, 13/2018 и 7/2019).

Секретар
УСЛОВИ: Кандидат за радно место под редним бројем 8) 
треба да има стечено високо образовање на студијама дру-
гог степена из области правних наука (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) или са стеченим високим образовањем из 
области правних наука на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године

Васпитач у дому
УСЛОВИ: кандидат за радно место под редним бројем 9) тре-
ба да има одговарајуће високо образовање прописано чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 -др. закони и 10/2019) и чла-
ном 60. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл. гл. 
РС”, бр. 18/10) и чланом 2. Правилника о врсти образовања 
васпитача и стручних сарадника и условима и критеријумима 
за избор стручног сараданика -асистента у дому ученика („Сл. 
гл. РС”, бр.77/14).

Помоћни радник

Чистачица
УСЛОВИ: кандидати за радно место под редним бројем 10) и 
11) треба да има стечено одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о организацији и систематизацији послова у 
Средњој пољопривредној школи са домом ученика - Шабац, 
тј. завршену основну школу 

ОСТАЛО: Сви кандидати поред општих услова прописаних 
чланом 24. став 1. Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и усло-
ве предвиђене чланом 139 став 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 
88/17). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 1. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; 2. уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију не старије од 6 месеци); 3. извод из матичне књиге 
рођених; 4. потврду да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 5. краћу биографију. Канди-
дат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о 
раду достави лекарско уверење о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима -не старије од 6 месеци. Проверу 
психофизичких способности кандидата за рад са децом и уче-
ницима, који уђе у ужи избор, вршиће национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих поступака, а пре 
доношења одлуке о избору. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у 
делу „Ново на сајту”). Пријаве на конкурс са потребним доку-
ментима, заједно са одшампаним пријавним формуларом се 
достављају на адресу школе: пријаве на конкурс са потреб-
ним документима достављају се на адресу школе: Средња 
пољопривредна школа са домом ученика - Шабац, Војводе 
Путника 58, 15000 Шабац. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 015/344-583.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
„СТАНА МИЛАНОВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 29

Домар

Чистачица
УСЛОВИ: 1. за обављање послова радног места домара рад-
ни однос може се засновати са лицем које има четврти или 
пети степен стручне спреме – електро, столарске, машинске 
или водоинсталатерске струке. За обављање послова радног 
места чистачице радни однос може се засновати са лицем које 
има први степен стручне спреме, односно завршену основну 
школу; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 3. неосуђиваност у складу са чланом 
139 став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања (Службени гласник РС бр. 88/2017, 27/2018 и др. 
Закон, 10/2019), а то је непостојање правоснажне пресуде 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 злос-
тављање малолетног 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 других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом , утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. 
познавање српског језика и језика на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (сматраће се да кандидат познаје српски 
језик самом чињеницом да је образовање стечено на српс-
ком језику). Кандидати који буду изабрани у ужи избор, биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који кандидат може преузети 
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС, кандидат подноси доказ о степену 
и врсти образовања, уверење о држављанству и доказ о нео-
суђиваности. Доказ о психофизичкој способности кандидата 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Сва документа 
кандидати прилажу у оригиналу или као оверене копије, и уз 
пријавни формулар попуњен са сајта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, кандидати достављају на 
адресу: Економска школа „Стана Милановић”, Масарикова 29, 
15000 Шабац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Особа за контакт: Дубравка Јурешић, 
тел. 015/350-274.

УЖИЦЕ

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ“

31205 Севојно, Хероја Дејовића 2
тел. 031/531-950

e-mail: sekretar@ossevojno.edu.rs

Комкурс објављен у публикацији “Послови” од 19.02.2020. 
године за радно место секретар, исправља се у делу услови и 
треба да стоји: поседовање одговарајућег високог образовања 
из области правних наука и то: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или 
на основним, студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године. У свему осталом конкурс остаје неизмењен.

ОСНОВНА ШКОЛА “АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ”
31205 Севојно, Хероја Дејовића 2

тел. 031/531-950
e-mail: sekretar@ossevojno.edu.rs

Наставник разредне наставе
у школи у Злакуси

Наставник разредне наставе
са местом рада у Крвавцима

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
поседовање одговарајућег високог образовања, и то: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. да испуњава услове из чл. 142.став 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17),односно да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; кандидат треба да испуњава 
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у освној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18и 
11/19); 2. поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насеље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дека против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном; 4. поседовање држављанства Републике Србије; 5. знање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуним 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1) оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2) ове-
рену фотокопију индекса или уверења високошколске уста-
нове о пложеним испитима из педагогије и психологије или 
потврду, односно уверење високошколске установе да канди-
дат испуњава услове из члана 142. став 1. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања или оверени препис или 
оверену фотокопију лиценце за рад наставника, васпитача 
или стручних сарадника; 3) доказ о држављанству Републи-
ке Србије (оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о држављанству); 4) доказ о знању језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да 
они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад); 
5) уверење о неосуђиваности. Образац пријаве под називом 
“Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања” кандидати преузимају са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве 
на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу 
школе: Основна школа „Алекса Дејовић”, Хероја Дејовића 2, 
31205 Севојно, са назнаком „За конкурс - наставник разредне 
наставе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације могу се добити код секрета-
ра школе и преко телефона: 031/531-950.

Чистачица
у школи у Севојну

Чистачица
за рад у Крвавцима

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
поседовање одговарајућег основног образовања, и то: први 
степен стручне спреме, након завршене основне школе. 2 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насеље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дека против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију;-непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом; 4. поседовање држављанства Републике Србије; 5. 
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи: 1) оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 2) доказ о држављанству Републике Србије (оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о држављанству); 3) 
доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику, пошто се сматра да они познају језик на којем 
се изводи образовно-васпитни рад); 4) уверење о неосуђива-
ности. Образац пријаве под називом “Формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања” кандидати 
преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са потреб-
ном документацијом доставити на адресу школе: Основна 
школа „Алекса Дејовић”, Хероја Дејовића 2, 31205 Севојно, са 
назнаком „За конкурс - чистачица”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције могу се добити код секретара школе и преко телефона: 
031/531-950.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

тел. 031/513-383

Наставник предметне наставе - 
економска група предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
је стекао одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
140. Закона основама система образовања и васпитања: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне. 
односно стручне области или области педагошких наука, при 
чему ово лице мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по происима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.09.2005. године. 2) Кандидат треба да 
испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђе-
не Правилником о степену и врести образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада економија, право и администрација 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 
1/19 и 9/19), 3) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног детета, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривична дела из групе крвних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
5) да има држављанство Републике Србије; 6) да зна српски 
језик. Кандидати треба да доставе: 1) пријаву на конкурс са 
кратким биографским подацима за заснивање радног одно-
са- својеручно потписану, 2) одштампан и попуњен пријавни 
формулар преузет са званичене интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR - ZA- 
KONKURISANjE.doc, 3) оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о дипломирању, 4) оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству, 5) оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, 6) извод из казнене 
евиденције као доказ о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање које издаје надлежна полицијска управа не старије од 
6 месеци, 7) доказ о познавању српског језика подноси канди-
дат који није стекао диплому на српском језику. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности, не старији од 6 
месеци, подноси кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање



   |  Број 870 | 26.02.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs100 

року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступака. Рок 
за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији “Послови”. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова конкурса могу се пиоднети лично или поштом на 
адресу школе, са назнаком “За конкурс”: Економска школа, Трг 
Светог Саве 6, Ужице. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати.

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

тел. 031/513-140

1. Наставник рачунарства и 
информатике

2. Наставник немачког језика

3. Наставник француског језика

4. Наставник математике и рачунарства 
и информатике

5. Чистачица - радник на одржавању 
хигијене

2 извршиоца

УСЛОВИ: За радна места под тачкама 1, 2, 3 и 4: 1) да има 
одговарајуће образовање у складу са Законом основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији, 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у скаду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
на којем се остварује образовно- васпитни рад. За радно место 
под тачком 5.- кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да има завршену основну школу; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног детета, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривична дела из групе крв-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5) да има држављанство Републике Србије, 6) да 
зна српски језик на којем се остварује образовно- васпитни 
рад. Доказ о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ о испуњености услова под 
тачком 2) подноси кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе: кратку биографију; попуњен формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања ( доступан 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја); оверену фотокопију јавне исправе, 
диплому о стеченом образовању; уверење о држављанству ( 
оригинална или оверена фотокопија, која није старија од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених, а за удате и извод 
из матичне књиге венчаних ( оригинал или оверена фото-
копија); уверење о неосуђиваности (да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног детета, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом , утврђено дискриминаторно понашање), оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; доказ о 
познавању српског језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад подноси кандидат који није стекао диплому на 
српском језику, а доказ о томе треба да буде издат од стране 
високошколске установе надлежне за издавање таквих доку-
мената. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови”. У пријави обавезно уписа-
ти адресу становања и контакт телефон. Неблаговремене и 

непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаву на конкурс са 
доказима о испуњености услова конкурса доставити у року од 
8 ( осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови” лично или путем поште на адресу школе: Ужичка 
гимназија у Ужицу, Трг Светог Саве 6, 31000 Ужице.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“

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

Наставник предметне наставе - 
математика

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у складу 
са чланом 140. и 141. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020 у даљем тексту Закон) и чланом 3. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи, („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019), 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 психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова.

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу од два разреда, 
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, у издвојеном 

одељењу школе Љубање

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у складу 
са чл. 139, 140 и 141 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020 у даљем тексту Закон) и чланом 3 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019), 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 психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова.

Чистачица
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, односно завршена основна 
школа.

ОСТАЛО: да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у члану 139. став 
1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије и да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно- васпитни рад. 
Уз одштампан образац пријавног формулара, кандидати дос-
тављају доказ о испуњености услова у погледу стручне спре-
ме (оригинал или оверена фотокопија дипломе), уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење 
или потврду о неосуђиваности, а за радно место наставника 
предметне наставе и доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања. Уверење о држављанству, извод из књиге рођених, 
уверење или потврда о неосуђиваности и оверене фотоко-
пије преосталих тражених докумената не могу бити старији 
од 6 месеци. Образац пријавног формулара кандидати преу-
зимају са сајта Министарства просвете 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 објављи-
вања конкурса, на адресу школе. Непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД“
31000 Ужице, Градска 1

тел. 031/552-576

Наставник у продуженом боравку
3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања 

наставника и стручних сарадника у основној школи, и то: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, и да испуњава услове из члана 142 
Закона о основама система образовања и васпитања, односно 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног детета, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривична дела из групе крв-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно- вас-
питни рад.

Чистачица
УСЛОВИ: да је кандидат стекао најмање основно образовање, 
I степен стручне спреме, 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног детета, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривична дела из групе крвних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају установи. Докази о испуњености услова из 
тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ 
о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред биографије, тре-
ба да приложе (у оригиналу или оверене копије, не старије 
од шест месеци): диплому о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о нео-
суђиваности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са потреб-
ном документацијом доставити лично или поштом на адресу 
школе: ОШ “Стари град”, 31000 Ужице, са назнаком: „За кон-
курс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације могу се добити на телефон: 
031/552-576.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ”

31236 Дивљака, Латвица
тел. 031/3899-690

Секретар школе
УСЛОВИ: 1) кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чл. 132. и чл. 140. ст. 1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања ( “ Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018- др. закон. 10/2019, 27/2018- др. закони 
и 6/2020), дипломирани правник- мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, са положеним стручним испитом за секретара (пра-
восудни или стручни испит за запослене у органима државне 
управе или државни стручни испит). Кандидат који нема поло-
жен стручни испит за секретара, дужан је да положи испит за 
лиценцу за секретара у року од две године од дана заснивања 
радног односа; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно- васпит-

Наука и образовање
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ни рад. Уз одштампан образац пријавног формулара, кандида-
ти достављају доказ о испуњености услова у погледу стручне 
спреме (оригинал или оверена фотокопија дипломе), уверење 
о држављанству) не старије од 6 месеци) извод из матичне 
књиге рођених и уверење или потврду да није осуђиван (не 
старије од 6 месеци), личну биографију. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци), прилажу кандидати 
приликом заснивања радног односа, пре закључења уговора о 
раду. Образац пријавног формулара кандидати преузимају са 
сајта Министарства просвете науке и технолошког развоја на 
адреси : http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Сви докази се подносе у 
оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана, по истеку кон-
курса упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши Национална служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Разговор са кандидатима биће обављен у просторија-
ма ОШ „Јездимир Трипковић”, Латвица. Пријаве са доказима 
о испуњености услова се предају непосредно у секретаријату 
школе сваког радног дана од 8 до 14 часова или поштом на 
адресу: ОШ „Јездимир Трипковић”, Латвица бб, 31236 Дивља-
ка. Пријаве се предају у затвореној коверти, са назнаком: „За 
конкурс за пријем у радни однос на радно место секретар 
школе“. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има завршену основну школу, први сте-
пен образовања - НК, да испуњава опште услове за заснивање 
радног односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС” број 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017- одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење), да испуњава 
услове из члана 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” број: 88/17, 27/2018 и др. зако-
ни и 10/2019, 27/2018 и др. закони и 6/2020) и посебне усло-
ве Правилника о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Јездимир Трипковић”, Латвица , број : 494 од 11.09.2018. 
године, да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у члану 139. став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије ; 5) да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарство просвете, нау-
ке и технолошког развоја на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR- ZA KONKURISANjE.
doc, на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију 
доказа о школској спреми, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у члану 139. став 1. тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци), кандидати достављају приликом заснивања радног 
односа пре закључења уговора о раду. У току трајања поступ-
ка одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи избор 
упућују се на проверу психолошких способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши Национална служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих поступака, а у 
случају са чланом 154. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др. зако-
ни и 10/2019, 27/2018 и др. закони и 6/2020), о чему ће кан-
дидати бити благовремено обавештени. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разовора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће 
обављен у просторијама ОШ „Јездимир Трипковић“, Латвица. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве са доказима о испуњености услова се пре-
дају непосредно у секретаријату школе, сваког радног дана од 
8.00 до 14.00 часова или поштом на адресу: ОШ „Јездимир 
Трипковић”, Латвица бб, 31236 Дивљака. Пријаве се предају 
у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем у 
радни однос на радно место радника на одржавању хигијене 
- чистачица”.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА “ЉУБО МИЋИЋ”

31210 Пожега, Болничка 2
тел. 031/3816-478

Васпитач
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то. 
а) има одговарајуће образовање прописано Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма (“Службеном гласнику РС- Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016-1, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018, 
7/2019), б) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примања или давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) има држављанство Репу-
блике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Поред услова у погледу стручне 
спреме, сви кандидати треба да испуњавају и услове из члана 
140. став 1. тачка 1) и 2) Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Докази о испуњености услова из тачака а), 
в), г) и д) достављају се уз пријаву, на адресу школе поштом 
или лично, а доказ о испуњености услова из тачке б) ове одлу-
ке прибавља се пре закључења уговора о раду.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове 

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања и то: а) 
има одговарајуће образовање прописано Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова Пољопривредне школе 
са домом ученика „Љубо Мићић” Пожега, тј да има завршено 
средње образовање и то економски техничар, IV степен стру-
чне спреме, а од додтаних знања, познавање рада на рачуна-
ру ( завршни курс); б) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примања или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; г) има држављан-
ство Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачке а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, на адре-
су школе поштом или лично, а доказ о испуњености услова 
из тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора 
о раду.

Референт за смештај и исхрану
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) 
има одговарајуће образовање прописано Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова Пољопривредне школе 
са домом ученика “Љубо Мићић” Пожега, тј да има заврше-
но средње образовање и то IV степен стручне спреме; б) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; в) није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примања или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; г) има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из тачке а), в), г и 
д) достављају се уз пријаву, на адресу школе поштом или 
лично, а доказ о испуњености услова из тачке б) ове одлу-
ке прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и ЦВ ( 
радна биографија) кандидати су обавезни да приложе: 1) ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном факултету (за радно 
место васпитач), оверену копију дипломе о завршеној средњој 
школи и доказ о завршеном курсу ( за радно место референт 
за финансијско- рачуноводствене послове) и оверену копију 

дипломе о завршеној средњој школи ( за радно место рефе-
рент за смештај и исхрану); 2) уврење о држављанству Репу-
блике Србије и извод из матичне књиге рођених ( оригинал, 
или оверене копије не старије од шест месеци); 3) доказ о нео-
суђиваности 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 малолет-
ног лица или родоскрвнуће, 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 дискриминаторно понашање 
(уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од шест 
месеци); 4) доказ да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања (потврда 
или уверење надлежног суда, не старије од шест месеци); 5) 
доказ да кандидат зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно- васпитни рад ( достављају само они кандида-
ти који образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће образовне установе да је кандидат 
положио испит из познавања српског језика, оверена копија). 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима који врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве доставити лич-
но, или путем поште на адресу школе: Пољопривредна школа 
са домом ученика “Љубо Мићић” Пожега, Болничка 2, 31210 
Пожега. Ближе информације о конкурсу се могу добити на 
телефон бр. 031/3816-478.

ВАЉЕВО

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
14000 Ваљево, Косте Абрашевића 2

тел. 014/221-529

Професор стручних предмета у подручју 
рада Геодезија и грађевинарство

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 и 
члана 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 
– др.закон и 6/2020) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада геодезија и грађевинар-
ство (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 16/2015, 10/2019) 
као и то да: има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс, 
кандидат треба да достави: 1) пријаву на конкурс са основним 
биографским подацима (својеручно потписану); 2) одштампан 
и попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС; 3) оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; 4) оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; 5) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; 6) извод из казнене евиденције као 
доказ да кадидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; 7) доказ о познавању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику, а доказ треба да 
буде издат од стране високошколске установе за издавање 
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таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија). Фото-
копије које се подносе морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа, у супротном неће се узети у разматрање, као и 
непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Пријаве се достављају непосред-
но секретаријату школе или поштом на горе наведену адресу. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на 
телефон број: 014/221-529.

Наставник практичне наставе у подручју 
рада Машинство и обрада метала

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 и 
члана 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 
– др.закон и 6/2020) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада машинство и обрада 
метала (“Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 16/2015, 
11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018 и 
1/2019 – испр.) као и то да: има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс, 
кандидат треба да достави: 1) пријаву на конкурс са основним 
биографским подацима (својеручно потписану); 2) одштампан 
и попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС; 3) оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; 4) оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; 5) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; 6) извод из казнене евиденције као 
доказ да кадидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; 7) доказ о познавању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику, а доказ треба да 
буде издат од стране високошколске установе за издавање 
таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија). Фото-
копије које се подносе морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа, у супротном неће се узети у разматрање, као и 
непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Пријаве се достављају непосред-
но секретаријату школе или поштом на горе наведену адресу. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на 
телефон број: 014/221-529.

Професор стручних предмета у подручју 
рада Машинство и обрада метала

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 и 
члана 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 
– др. закон и 6/2020) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада машинство и обрада 
метала (“Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 16/2015, 
11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018 и 
1/2019 - испр.) као и то да: има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик на којем се остварује 

образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс, 
кандидат треба да достави: 1) пријаву на конкурс са основним 
биографским подацима (својеручно потписану); 2) одштампан 
и попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС; 3) оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; 4) оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; 5) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; 6) извод из казнене евиденције као 
доказ да кадидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; 7) доказ о познавању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику, а доказ треба да 
буде издат од стране високошколске установе за издавање 
таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија). Фото-
копије које се подносе морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа, у супротном неће се узети у разматрање, као и 
непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Пријаве се достављају непосред-
но секретаријату школе или поштом на горе наведену адресу. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на 
телефон број: 014/221-529.

Наставник практичне наставе у подручју 
рада Електротехника

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 и 
члана 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 
– др.закон и 6/2020) и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада електротехника 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 
2/2017, 8/2017, 4/2018 и 13/2018) као и то да: има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Прили-
ком пријављивања на конкурс, кандидат треба да достави: 
1) пријаву на конкурс са основним биографским подацима 
(својеручно потписану); 2) одштампан и попуњен пријавни 
формулар преузет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС; 3) оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 4) оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
5) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; 6) извод из казнене евиденције као доказ да кадидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање; 7) доказ о познавању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао диплому на српском језику, а доказ треба да буде издат 
од стране високошколске установе за издавање таквих доку-
мената (оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које 
се подносе морају бити оверене од стране надлежног органа, 
у супротном неће се узети у разматрање, као и непотпуне и 
неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способности, не старије од 
шест месеци. Пријаве се достављају непосредно секретарија-
ту школе или поштом на горе наведену адресу. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе на телефон 
број: 014/221-529.

Професор стручних предмета у подручју 
рада Електротехника

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 и 
члана 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 
– др.закон и 6/2020) и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада електротехника 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник РС” бр. 8/2015, 11/2016, 
2/2017, 8/2017, 4/2018 и 13/2018) као и то да: има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Прили-
ком пријављивања на конкурс, кандидат треба да достави: 
1) пријаву на конкурс са основним биографским подацима 
(својеручно потписану); 2) одштампан и попуњен пријавни 
формулар преузет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС; 3) оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 4) оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
5) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; 6) извод из казнене евиденције као доказ да кадидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање; 7) доказ о познавању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао диплому на српском језику, а доказ треба да буде издат 
од стране високошколске установе за издавање таквих доку-
мената (оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које 
се подносе морају бити оверене од стране надлежног органа, 
у супротном неће се узети у разматрање, као и непотпуне и 
неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способности, не старије од 
шест месеци. Пријаве се достављају непосредно секретарија-
ту школе или поштом на горе наведену адресу. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе на телефон 
број: 014/221-529.

Наставник практичне наставе у подручју 
рада Саобраћај

за део садржаја обуке вожње у блоку

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 и 
члана 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 
– др.закон и 6/2020) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада саобраћај (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник РС” 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 
4/2019, 7/2019 и 9/2019) као и то да: има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не 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 дискриминаторско понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс, 
кандидат треба да достави: 1) пријаву на конкурс са основним 
биографским подацима (својеручно потписану); 2) одштампан 
и попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС; 3) оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; 4) оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; 5) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; 6) извод из казнене евиденције као 
доказ да кадидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
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саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; 7) доказ о познавању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику, а доказ треба да 
буде издат од стране високошколске установе за издавање 
таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија). Фото-
копије које се подносе морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа, у супротном неће се узети у разматрање, као и 
непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Пријаве се достављају непосред-
но секретаријату школе или поштом на горе наведену адресу. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на 
телефон број 014/221-529.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019) и то да: је стекло 
основно образовање; има држављанство Републике Србије; 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање; има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима. Приликом пријављивања на 
конкурс, кандидат треба да достави: 1) пријаву на конкурс са 
основним биографским подацима (својеручно потписану); 2) 
одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са званич-
не интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС; 3) оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; 4) оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; 5) оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству; 6) извод из казнене евиденције 
као доказ да кадидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање. Фотокопије које се подносе морају бити 
оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се 
узети у разматрање, као и непотпуне и неблаговремене прија-
ве. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о 
здравственој способности, не старије од шест месеци. Пријаве 
се достављају непосредно секретаријату школе или поштом 
на горе наведену адресу. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон број: 014/221-529.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
14000 Ваљево, Даничићева 1

тел. 014/221-462

Наставник куварства
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 и 
члана 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 27/18 – др.закон 
и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада трговина, угоститељство, туризам 
(“Сл. гласник РС – Просветни гласник”  бр. 5/15, 16/15, 19/15, 
11/16, 2/17 и 13/18), и то да је: 1) стекао одговарајуће високо 
образовање: а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
или б) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005.године; или изузетно в) наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена ( основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Приликом пријављивања на конкурс, кандидат треба да 
достави: 1) пријаву на конкурс са основним биографским пода-
цима (својеручно потписану); 2) одштампан и попуњен пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 3) оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 4) оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених ( 
не старији од 6 месеци од дана објављивања конкурса); 5) 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
( не старији од 6 месеци од дана објављивања конкурса); 6) 
уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци од дана објављи-
вања конкурса) да није осуђиван; 7) уверење из основног суда 
(не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса) да се 
против њега не води кривични поступак; 8) доказ о познавању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику, 
а доказ треба да буде издат од стране високошколске установе 
за издавање таквих докумената (оригинал или оверена фото-
копија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од 
стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разма-
трање, као и непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о здравстве-
ној способности, не старије од шест месеци. Пријаве се дос-
тављају непосредно секретаријату школе или поштом на горе 
наведену адресу. Ближа обавештења могу се добити у секре-
таријату школе на телефон број: 014/221-462.

ОШ “ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”
14226 Јабучје, Јабучје бб

тел. 014/434-014

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закони, 
10/2019, и 6/2020) и чланом 2-7 Правилника о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 108/2015), односно да: I) је стекло одго-
варајуће високо образовање: 1. на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплине, мултидисципли-
не, трансдисциплине студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно стручне области или 
области педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године (лице из 
тачке 1. подтачке 2) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); II) да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; III) да поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; IV) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за кривично дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; V) да није правоснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; VI) да против 
њега није покренут кривични поступак доношење наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није пре-
дходила истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре доношења оптужног предлога за наведена кривична 
дела; VII) да има дозволу за рад наставника/стручног сарад-
ника (лиценцу), обуку и положен испит за директора; VIII) 
да има држављанство Републике Србије и IX) да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву са адресом и контакт телефоном, кандидат подноси: 
радну биографију; оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
дозволе за рад наставника, васпитача или стручног сарадни-

ка; оригинал или оворену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директоре установе ( пријава која не садржи уве-
рење о положеном испиту за директоре установе неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да 
у законском року положи испит за директора школе); потврду 
да има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања; уверење/потврду (оригинал) из 
надлежне службе Министарства унутрашњих послова да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за њих није, у складу са законом , утврђено дискриминатор-
но понашање, за кривично дело примање или давање мита; 
уверење/потврду (оригинал) из надлежног привредног суда 
да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; уверење/потврду (оригинал) 
из надлежног суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак доношење наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за наведена кривична дела; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених. Кандидат за директора (уколико поседује), дужан је 
да уз пријаву на конкурс достави и доказе о резултату струч-
но-педагошког надзора о његовом раду (извештај просветног 
саветника). Кандидат који је предходно обављао дужност 
директора школе дужан је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Диплома, односно уверење о стеченом 
високом образовању, уколико је на српском језику, на којем 
се остварује образовно-васпитни рад, у супротном је потребно 
доставити оверену копију доказа да зна српски језик ( оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском 
језику или потврду из средње школе да је учио српски језик). 
Напомена: документацију која се доставља уз пријаву канди-
дат доставља у три примерка ( један примерак чини оригинал 
или фотокопија наведене документације коју је оверио јавни 
бележник, а у два примерка достављају се обичне фотокопије 
оверених примерака). Пријаве са доказима о испуњености 
услова предати непосредно у секретаријату школе или посла-
ти на горе наведену адресу. Пријаве се предају у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за директора” у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме 
пријаве, као и пријаве са неовереним фотокопијама, неће 
бити узете у разматрање. По редоследу пристизања пријава 
на конкурс, комисија за спровођење поступка за избор дирек-
тора школе, заказује одвојене термине за обављање интер-
вјуа са кандидатима, у складу са чланом 123. став 10. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закони, 10/2019, и 6/2020). Ближе 
информације о конкурсу могу се добити од секретара школе и 
преко телефона 014/434-014.

СРЕДЊА ШКОЛА “МИОНИЦА”
14253 Мионица, Кнеза Грбовића бб

тел. 014/3422-120

Наставник практичне наставе - 
куварство

УСЛОВИ: стручна спрема V степен - кувар специјалиста, према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада трговина, угоститељство и туризам - наставник 
практичне наставе-куварство, испуњеност услова по пропи-
сима 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) као и услова из члана 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-
др.закон и 6/2020). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Документација потребна за 
конкурс: 1. оверена копија дипломе о стеченом образовању; 
2. уверење да кандидат није осуђиван (из суда и МУП-а), ори-
гинал или оверену копију; 3. уверење о држављанству - ори-
гинал или оверену копију; 4. извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверену копију; 5. кратак CV кандидата, а доказ 
о поседовању психичке, физичке и здраствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Наведени документи морају бити у оригиналу или 
овереној копији не старијој од шест месеци. У току трајања 
поступка одлучивања о избору кандидати који уђу у ужи избор 
дужни су да се подвргну провери психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизованих поступака у 
складу са чланом 154. Закона о основама система образовања 
и васпитања,по распореду који утврди школа у сарадњи са 
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Националном службом за запошљавање о чему ће кандидат 
бити благовремено обавештен. Кандидат мора знати језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова за пријем у радни однос 
достављају се на горе наведену дресу, са назнаком “За кон-
курс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће 
бити разматране.

Наставник куварства
УСЛОВИ: стручна спрема - VI степен, према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Трговина, угоститељство и туризам - наставник кувар-
ства, испуњеност услова по прописима 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) 
као и услова из члана 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020). Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Документација потребна за конкурс: 1. оверена копија 
дипломе о стеченом образовању; 2. уверење да кандидат није 
осуђиван (из суда и муп-а) -оригинал или оверену копију; 
3. уверење о држављанству-оригинал или оверену копију; 
4. извод из матичне књиге рођених- оригинал или оверену 
копију; 5. кратак CV кандидата, а доказ о поседовању психич-
ке,физичке и здраствене способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду. Наведени 
документи морају бити у оригиналу или овереној копији не 
старијој од шест месеци. У току трајања поступка одлучивања 
о избору кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се под-
вргну провери психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака у складу са чланом 
154. Закона о основама система образовања и васпитања,-
по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање о чему ће кандидат бити благовре-
мено обавештен. Кандидат мора знати језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова за пријем у радни однос достављају се 
на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране.

Наставник економске групе предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство од најмање 3 године у школи, 
стручна спрема VII/1 степен, према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника,стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада еконо-
мија, право и администрација и трговина угоститељство и 
туризам-наставник економске групе предмета, испуњеност 
услова по прописима 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) као и услова 
из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 
10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020). Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Документација потребна за конкурс: 1. оверена копија 
дипломе о стеченом образовању; 2. уверење да кандидат није 
осуђиван (из суда и МУП-а), оригинал или оверену копију; 
3. уверење о држављанству - оригинал или оверену копију; 
4. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену 
копију; 5. доказ о радном искуству у школи; 6. кратак CV кан-
дидата, а доказ о поседовању психичке,физичке и здраствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Наведени документи морају бити 
у оригиналу или овереној копији не старијој од шест месеци. 
У току трајања поступка одлучивања о избору кандидати који 
уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака у складу са чланом 154. Закона о основама 
система образовања и васпитања, по распореду који утврди 
школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање 
о чему ће кандидат бити благовремено обавештен. Кандидат 
мора знати језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за 
пријем у радни однос достављају се на горе наведену адресу, 
са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве на конкурс неће бити разматране.

Домар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - средња школа, испуње-
ност услова по прописима 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) као и услова 
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 
27/2018-др.закон и 6/2020). Кандидати попуњавају пријавни 

формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Документација 
потребна за конкурс: 1. оверена копија дипломе о стеченом 
образовању; 2. уверење да кандидат није осуђиван (из суда и 
МУП-а), оригинал или оверену копију; 3. уверење о држављан-
ству-оригинал или оверену копију; 4. извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверену копију; 5. кратак CV канди-
дата, а доказ о поседовању психичке,физичке и здраствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Наведени документи морају бити 
у оригиналу или овереној копији не старијој од шест месеци. 
У току трајања поступка одлучивања о избору кандидати који 
уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака у складу са чланом 154. Закона о основама 
система образовања и васпитања,по распореду који утврди 
школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање 
о чему ће кандидат бити благовремено обавештен. Кандидат 
мора знати језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за 
пријем у радни однос достављају се на горе наведену адресу, 
са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве на конкурс неће бити разматране.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“
14210 Уб, Вука Караџића 15

тел. 014/411-149

Наставник српског језика и књижености
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; стручна спрема VII/1 
степен; према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама - наставник српског језика и књижевности; 
испуњеност услова по прописима Закона о раду као и услова 
из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Документација потребна за конкурс: 1. 
оверена копија дипломе о стеченом образовању; 2. уверење 
да кандидат није осуђиван-оригинал или оверену копију; 
3. уверење о држављанству - оригинал или оверену копију; 
4. извод из матичне књиге рођених- оригинал или оверену 
копију; 5. кратак CV кандидата, а доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здраствене способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору кандидати који уђу у 
ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака у складу са чланом 154. Закона о основама система 
образовања и васпитања, по распореду који утврди школа у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање о чему ће 
кандидат бити благовремено обавештен. Кандидат мора знати 
језикна коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у радни 
однос достављају се на горе наведену адресу, са назнаком “За 
конкурс - наставник српског језика и књижевности”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране.

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; стручна спрема VII/1 
степен; према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама-наставник енглеског језика; испуњеност 
услова по прописима Закона о раду као и услова из члана 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Документација потребна за конкурс: 1. 
оверена копија дипломе о стеченом образовању; 2. уверење 
да кандидат није осуђиван-оригинал или оверену копију; 
3. уверење о држављанству - оригинал или оверену копију; 
4. извод из матичне књиге рођених- оригинал или оверену 
копију; 5. кратак CV кандидата, а доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здраствене способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору кандидати који уђу у 
ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака у складу са чланом 154. Закона о основама система 
образовања и васпитања, по распореду који утврди школа у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање о чему ће 
кандидат бити благовремено обавештен. Кандидат мора знати 
језикна коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у радни 
однос достављају се на горе наведену адресу, са назнаком “За 
конкурс-наставник енглеског језика”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве на конкурс неће бити разматране.

Наставник математике
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; стручна спрема VII/1 
степен; према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника,стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама-наставник математике; испуњеност услова 
по прописима Закона о раду као и услова из члана 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Документација потребна за конкурс: 1. оверена копија 
дипломе о стеченом образовању; 2. уверење да кандидат 
није осуђиван-оригинал или оверену копију; 3. уверење о 
држављанству-оригинал или оверену копију; 4. извод из мати-
чне књиге рођених- оригинал или оверену копију; 5. кратак CV 
кандидата, а доказ о поседовању психичке, физичке и здрас-
твене способности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка 
одлучивања о избору кандидати који уђу у ужи избор дуж-
ни су да се подвргну провери психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака у скла-
ду са чланом 154. Закона о основама система образовања и 
васпитања, по распореду који утврди школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање о чему ће кандидат 
бити благовремено обавештен. Кандидат мора знати језикна 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова за пријем у радни однос 
достављају се на горе наведену адресу, са назнаком “За кон-
курс-наставник математике”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве на конкурс неће бити разматране.

Наставник групе предмета електроструке
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; стручна спрема VII/1 
степен; према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника,стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама-наставник групе предмета електроструке; 
испуњеност услова по прописима Закона о раду као и услова 
из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Документација потребна за конкурс: 1. 
оверена копија дипломе о стеченом образовању; 2. уверење 
да кандидат није осуђиван-оригинал или оверену копију; 
3. уверење о држављанству - оригинал или оверену копију; 
4. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену 
копију; 5. кратак CV кандидата, а доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здраствене способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору кандидати који уђу у 
ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака у складу са чланом 154. Закона о основама система 
образовања и васпитања, по распореду који утврди школа у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање о чему ће 
кандидат бити благовремено обавештен. Кандидат мора знати 
језикна коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у радни 
однос достављају се на горе наведену адресу, са назнаком “За 
конкурс-наставник групе предмета електро струке”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране.

ОШ “МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14000 Ваљево, Прва пролетерска 6

тел. 014/221-310

Спремачица
УСЛОВИ: општи ислови радног места: а) кандидати морају 
да имају одговарајуће образовање-основно образовање; б) 
да имају психичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвњење, 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да имају 
држављанство Републике Србије; д) да знају српски језик. 
Уз пријавни формулар, који се преузима на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС (http://www.mpn.gov.rs), кандидати достављају 
потребну документацију: оверену копију сведочанства о 
основном обарзовању; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); уверење из казнене евиден-
ције МУПА-а да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела наведена у условима за пријем у рад-
ни однос. Психолошку процену способности за рад са децом и 
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ученицима извршиће Национална служба за запошљавање, а 
доказ о психичкој, физичкој и здраственој способности за рад 
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве слати на горе наведену адресу.

ОШ “НАДА ПУРИЋ”
14000 Ваљево, Владике Николаја 33

тел. 014/221-225

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове за пријем 
у радни однос утврђене чл. 24. став 1. Закона о раду, услове 
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, и 10/2019 и 6/2020) и то: да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, и 10/2019 и 6/2020) као и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 
,13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван сходно члану 139 став 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања, правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (доказ су у обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарств просвете науке и технолошког развоја 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Кандидат треба да испуња-
ва услове прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020), 
који се доказују приликом пријема у радни однос и провера-
вају у току рада. Докази о испуњености услова саставни су део 
пријаве на конкурс, осим доказа да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, коју прибавља пре закључења уговора о раду. Канди-
дат је обавезан да достави Школи следећу документацију: 1. 
одштампан и попуњен формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије; 2. пријаву на конкурс својеручно потписану, 
са краћом биографијом; 3. доказ о одговарајућем образовању, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању, однос-
но уверења ако диплома није издата, у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, и 10/2019, 
27/2018 - др. закони и 6/20) и у складу са 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 
и 13/2018, 11/2019); 4. уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
6. доказ о знању српског језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику); 7. уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1. тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања, не 
старије од месец дана (оригинал или оверена фотокопија); 
издаје полицијска управа; 8. уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 и 140 ЗОСОВ у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који уђу 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 стандардизо-
ваних поступака, о чему ће благовремено бити обавештени. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Фотокопије докумената које се подносе морају бити оверене, 
у супротном се неће разматрати. Пријава са потребном доку-
ментацијом се доставља у затвореној коверти на горе наве-
дену адресу, са назнаком: “За конкурс - наставник разредне 
наставе”. Контакт телефон у школи: 014/221-225.

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове за пријем 
у радни однос утврђене чл. 24. став 1. Закона о раду, услове 
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпи-

тања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, и 10/2019 и 6/2020) и то: да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, и 10/2019 и 6/2020) као и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
сходно члану 139 став 1. тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно - васпитни 
рад (доказ су у обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарств просвете науке и технолошког развоја 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Кандидат треба да испуња-
ва услове прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020), 
који се доказују приликом пријема у радни однос и провера-
вају у току рада. Докази о испуњености услова саставни су део 
пријаве на конкурс, осим доказа да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, коју прибавља пре закључења уговора о раду. Канди-
дат је обавезан да достави школи следећу документацију: 1. 
одштампан и попуњен формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије; 2. пријаву на конкурс својеручно потписану, 
са краћом биографијом; 3. доказ о одговарајућем образовању, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању, однос-
но уверења ако диплома није издата, у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, и 10/2019, 
27/2018 - др. закони и 6/20) и у складу са 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 
и 13/2018, 11/2019); 4. уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
6. доказ о знању српског језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику); 7. уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1. тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања, не 
старије од месец дана (оригинал или оверена фотокопија); 
издаје полицијска управа; 8. уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 и 140 ЗОСОВ у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који уђу 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 стандардизо-
ваних поступака, о чему ће благовремено бити обавештени. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Фотокопије докумената које се подносе морају бити оверене, 
у супротном се неће разматрати. Пријава са потребном доку-
ментацијом се доставља у затвореној коверти на горе наведе-
ну адресу, са назнаком: “За конкурс - наставник математике”. 
Контакт телефон у школи: 014/221-225.

ОШ “МИЛАН МУЊАС”
14210 Уб, Вука Караџића 25

тел. 014/411-837

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: за наставнике, поред општих услова за пријем 
у радни однос утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду 
(“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 - Одлука УС и 113/2017, кандидати треба да испуња-
вају и услове утврђене Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), као и 
посебне услове утврђене члановима 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2017 - бр. закон) и то: 1) да имају одговарајуће 
образовање; 2) имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 

правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под тачкама 1), 3) и 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс, уз читко попуњен формулар који се може преузети 
на интернет страници Министраства просвете, науке и техно-
лошког развоја а под тачком 2) пре закључења уговора о раду. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидта за пријем 
у радни однос, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава, а кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе; доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа који 
издаје високошколска установа); оверену фотокопију уве-
рења о држављанству РС (не старије од шест месеци); овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених са хологра-
мом и потврду о некажњавању надлежне полицијске управе. 
Пријаве са потребном документацијом слати на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Наставник физике
УСЛОВИ: за наставнике, поред општих услова за пријем 
у радни однос утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду 
(“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 - Одлука УС и 113/2017, кандидати треба да испуња-
вају и услове утврђене Правилником о степену и врсти обра-
зо-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 и 13/2018), као и 
посебне услове утврђене члановима 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2017 - бр. закон) и то: 1) да имају одговарајуће 
образовање; 2) имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под тачкама 1), 3) и 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс, уз читко попуњен формулар који се може преузети 
на интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја а под тачком 2) пре закључења уговора о раду. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидта за пријем 
у радни однос, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава, а кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе; доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа који 
издаје високошколска установа); оверену фотокопију уве-
рења о држављанству РС (не старије од шест месеци); овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених са хологра-
мом и потврду о некажњавању надлежне полицијске управе. 
Пријаве са потребном документацијом слати на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Звиздару

2 извршиоца

УСЛОВИ: за наставнике, поред општих услова за пријем 
у радни однос утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду 
(“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 - Одлука УС и 113/2017, кандидати треба да испуња-
вају и услове утврђене Правилником о степену и врсти обра-
зо-вања наставника и стручних сарадника у основној школи 

Наука и образовање
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(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), као и 
посебне услове утврђене члановима 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2017 - бр. закон) и то: 1) да имају одговарајуће 
образовање; 2) имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под тачкама 1), 3) и 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс, уз читко попуњен формулар који се може преузети 
на интернет страници Министраства просвете, науке и техно-
лошког развоја а под тачком 2) пре закључења уговора о раду. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидта за пријем 
у радни однос, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава, а кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе; доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа који 
издаје високошколска установа); оверену фотокопију уве-
рења о држављанству РС (не старије од шест месеци); овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених са хологра-
мом и потврду о некажњавању надлежне полицијске управе. 
Пријаве са потребном документацијом слати на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Гвозденовићу

УСЛОВИ: за наставнике, поред општих услова за пријем 
у радни однос утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду 
(“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 - Одлука УС и 113/2017, кандидати треба да испуња-
вају и услове утврђене Правилником о степену и врсти обра-
зо-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 и 13/2018), као и 
посебне услове утврђене члановима 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2017 - бр. закон) и то: 1) да имају одговарајуће 
образовање; 2) имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под тачкама 1), 3) и 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс, уз читко попуњен формулар који се може преузети 
на интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја а под тачком 2) пре закључења уговора о раду. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидта за пријем 
у радни однос, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава, а кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе; доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа који 
издаје високошколска установа); оверену фотокопију уве-
рења о држављанству РС (не старије од шест месеци); овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених са хологра-
мом и потврду о некажњавању надлежне полицијске управе. 
Пријаве са потребном документацијом слати на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Новацима

УСЛОВИ: за наставнике, поред општих услова за пријем 
у радни однос утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду 
(“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 - Одлука УС и 113/2017, кандидати треба да испуња-
вају и услове утврђене Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), као и 
посебне услове утврђене члановима 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2017 - бр. закон) и то: 1) да имају одговарајуће 
образовање; 2) имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под тачкама 1), 3) и 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс, уз читко попуњен формулар који се може преузети 
на интернет страници Министраства просвете, науке и техно-
лошког развоја а под тачком 2) пре закључења уговора о раду. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидта за пријем 
у радни однос, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава, а кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе; доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа који 
издаје високошколска установа); оверену фотокопију уве-
рења о држављанству РС (не старије од шест месеци); овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених са хологра-
мом и потврду о некажњавању надлежне полицијске управе. 
Пријаве са потребном документацијом слати на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Трлићу

2 извршиоца

УСЛОВИ: за наставнике, поред општих услова за пријем 
у радни однос утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду 
(“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 - Одлука УС и 113/2017, кандидати треба да испуња-
вају и услове утврђене Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), као и 
посебне услове утврђене члановима 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2017 - бр. закон) и то: 1) да имају одговарајуће 
образовање; 2) имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под тачкама 1), 3) и 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс, уз читко попуњен формулар који се може преузети 
на интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја а под тачком 2) пре закључења уговора о раду. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидта за пријем 
у радни однос, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава, а кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе; доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа који 
издаје високошколска установа); оверену фотокопију уве-
рења о држављанству РС (не старије од шест месеци); овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених са хологра-

мом и потврду о некажњавању надлежне полицијске управе. 
Пријаве са потребном документацијом слати на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Јошеви

УСЛОВИ: за наставнике, поред општих услова за пријем 
у радни однос утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду 
(“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 - Одлука УС и 113/2017, кандидати треба да испуња-
вају и услове утврђене Правилником о степену и врсти обра-
зо-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 и 13/2018), као и 
посебне услове утврђене члановима 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2017 - бр. закон) и то: 1) да имају одговарајуће 
образовање; 2) имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под тачкама 1), 3) и 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс, уз читко попуњен формулар који се може преузети 
на интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја а под тачком 2) пре закључења уговора о раду. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидта за пријем 
у радни однос, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава, а кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе; доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа који 
издаје високошколска установа); оверену фотокопију уве-
рења о држављанству РС (не старије од шест месеци); овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених са хологра-
мом и потврду о некажњавању надлежне полицијске управе. 
Пријаве са потребном документацијом слати на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Чистачица
УСЛОВИ: за чистачицу поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду (“Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - 
Одлука УС и 113/2017), потребно је основно образовање а као 
доказ оверена копија сведочанства, оверену фотокопију уве-
рења о држављанству РС (не старије од шест месеци), оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених са холограмом и 
потврду о некажњавању надлежне полицијске управе.

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦЕНТАР 
“ОСЕЧИНА”

14253 Осечина, Браће Недић 32
тел. 014/451-101

Наставник српског језика
2 извршиоца

УСЛОВИ: потребно је да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019.) и то: да је стекао 
високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), 1) студије другог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, 2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, лице из тачке 1) 
подтачка (2) услови мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета да има степен и врсту образо-
вања у складу са Правилником о степену и врсти образовања 

Наука и образовање
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наставника и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019.) Општи услови у складу са 
чланом 139. и чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019): 1. да кандидат има одгова-
рајуће 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 казна затвора у трајању од најмање 
три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик. 
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. 
попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - део Ново на сајту, http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); 2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом 
образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 
7. лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у секретаријат 
школе, у затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну коми-
сију”, на горе наведену адресу. Ближе информације се могу 
добити у секретаријату на телефон:014-451-101.

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: потребно је да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019.) и то: да је стекао 
високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), 1) студије другог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, 2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, лице из тачке 1) 
подтачка (2) услови мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета да има степен и врсту образо-
вања у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019.) Општи услови у складу са 
чланом 139. и чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019): 1. да кандидат има одгова-
рајуће 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 казна затвора у трајању од најмање 
три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик. 
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. 
попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - део Ново на сајту, http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); 2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом 
образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 
7. лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављи-

вање на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у секретаријат 
школе, у затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну коми-
сију”, на горе наведену адресу. Ближе информације се могу 
добити у секретаријату на телефон:014-451-101.

Наставник биологије
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019.) и то: да је стекао 
високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), 1) студије другог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, 2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, лице из тачке 1) 
подтачка (2) услови мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета да има степен и врсту образо-
вања у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019.) Општи услови у складу са 
чланом 139. и чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019): 1. да кандидат има одгова-
рајуће 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 казна затвора у трајању од најмање 
три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик. 
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. 
попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - део Ново на сајту, http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); 2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом 
образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 
7. лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у секретаријат 
школе, у затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну коми-
сију”, на горе наведену адресу. Ближе информације се могу 
добити у секретаријату на телефон:014-451-101.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019.) и то: да је стекао 
високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), 1) студије другог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, 2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, лице из тачке 1) 
подтачка (2) услови мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне односно стручне области за одговарајући пред-

мет, односно групу предмета да има степен и врсту образо-
вања у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019.) Општи услови у складу са 
чланом 139. и чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019): 1. да кандидат има одгова-
рајуће 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 казна затвора у трајању од најмање 
три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик. 
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. 
попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - део Ново на сајту, http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); 2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом 
образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 
7. лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у секретаријат 
школе, у затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну коми-
сију”, на горе наведену адресу. Ближе информације се могу 
добити у секретаријату на телефон:014-451-101.

Дефектолог
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019.) и то: да је стекао 
високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), 1) студије другог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, 2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, лице из тачке 1) 
подтачка (2) услови мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета да има степен и врсту образо-
вања у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019.) Општи услови у складу са 
чланом 139. и чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019): 1. да кандидат има одгова-
рајуће 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 казна затвора у трајању од најмање 
три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик. 
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. 
попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - део Ново на сајту, http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); 2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом 
образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 
7. лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по 

Наука и образовање



   |  Број 870 | 26.02.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs108 

конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у секретаријат 
школе, у затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну коми-
сију”, на горе наведену адресу. Ближе информације се могу 
добити у секретаријату на телефон: 014-451-101.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има одговарајуће образо-
вање из економске струке и то: на основним студијама у обиму 
од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10.септембра 2005.године или на студијама 
у трајању до три године, по пропису који уређивао високо 
образовање до 10. септембра. 2005.године. Поред наведеног 
потребно је да кандидат испуњава опште услове у складу са 
чланом 139. и чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019): 1. да кандидат има одгова-
рајуће 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 казна затвора у трајању од најмање 
три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик. 
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. 
попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - део Ново на сајту, http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); 2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом 
образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 
7. лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у секретаријат 
школе, у затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну коми-
сију”, на горе наведену адресу. Ближе информације се могу 
добити у секретаријату на телефон: 014/451-101.

Кувар
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат да има одговарајуће обра-
зовање и то: III или IV или V степен стручне спреме-кувар. 
Поред наведеног потребно је да кандидат испуњава опште 
услове у складу са чланом 139. и чланом 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019): 1. да кандидат 
има одговарајуће образовање; 2. да има психичку физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту, http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију; 3. оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о 
стеченом високом образовању; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); 5. извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење о 
неосуђиваности; 7. лекарско уверење (прилаже кандидат који 
буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок 

за пријављивање на конкурс је 10 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријавни формулар са докумен-
тацијом слати препорученом поштом или доставити лично у 
секретаријат школе, у затвореној ковети, са назнаком „За кон-
курсну комисију”, на горе наведену адресу. Ближе информа-
ције се могу добити у секретаријату на телефон: 014/451-101.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има одговарајуће образо-
вање и то: III степен стручне спреме-столар или III степен 
стручне спреме-машин бравар или IV степен стручне спреме 
(техничке школе) - мајсторски смер - положен испит за ложача 
или IV степен стручне спреме (техничке школе) - мајсторски 
смер. Општи услови 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. закони и 10/2019): 1. да 
кандидат има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту, http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију; 3. оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о 
стеченом високом образовању; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); 5. извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење о 
неосуђиваности; 7. лекарско уверење (прилаже кандидат који 
буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок 
за пријављивање на конкурс је 10 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријавни формулар са докумен-
тацијом слати препорученом поштом или доставити лично у 
секретаријат школе, у затвореној ковети, са назнаком „За кон-
курсну комисију”, на горе наведену адресу. Ближе информа-
ције се могу добити у секретаријату на телефон: 014/451-101.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има одговарајуће обра-
зовање и то I степен стручне спреме. Општи услови у скла-
ду са чланом 139. и чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019): 1. да кандидат има одгова-
рајуће 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 казна затвора у трајању од најмање 
три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик. 
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. 
попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - део Ново на сајту, http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); 2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом 
образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 
7. лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна 

комисија коју именује директор школе. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у секретаријат 
школе, у затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну коми-
сију”, на горе наведену адресу. Ближе информације се могу 
добити у секретаријату на телефон: 014/451-101.

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу у Драгијевици

УСЛОВИ: потребно је да кандидат има одговарајуће образо-
вање и то I степен стручне спреме. Општи услови у складу са 
чланом 139. и чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019): 1. да кандидат има одгова-
рајуће 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 казна затвора у трајању од најмање 
три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик. 
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. 
попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - део Ново на сајту, http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); 2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом 
образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 
7. лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у секретаријат 
школе, у затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну коми-
сију”, на горе наведену адресу. Ближе информације се могу 
добити у секретаријату на телефон: 014/451-101.

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу у Комирићу

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има одговарајуће обра-
зовање и то I степен стручне спреме. Општи услови у скла-
ду са чланом 139. и чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019): 1. да кандидат има одгова-
рајуће 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 казна затвора у трајању од најмање 
три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик. 
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. 
попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - део Ново на сајту, http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); 2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом 
образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 
7. лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Пријавни формулар са документацијом слати 
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препорученом поштом или доставити лично у секретаријат 
школе, у затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну коми-
сију”, на горе наведену адресу. Ближе информације се могу 
добити у секретаријату на телефон: 014/451-101.

ОШ “МИЛАН РАКИЋ”
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 31

тел. 014/3421-168

Наставник биологије
за рад у матичној школи и у издвојеном 

одељењу у Доњој Топлици

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане у чл. 
139, 140. и 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 
10/2019 и 6/2020), и Правилником о степену и врсти обра-
зовања 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) и то: I) да је стекао одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; II) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; III) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; IV) да има држављанство Репу-
блике Србије; V) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази који се прилажу: потписана 
пријава са кратком биографијом, тачном адресом пребива-
лишта и актуелним бројем фиксног или мобилног телефона; 
попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(за лица која су стекла академско звање мастер доставља се и 
оверена фотокопија дипломе о завршеним основним академ-
ским студијама); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности 
- уверење из казнене евиденције да лице није осуђивано за 
кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење из МУП-а, оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење из 
основног и вишег суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак донета наредба о спровођењу истраге, покре-
нута оптужница или донето решење о одређивању притвора 
за кривична дела за која је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 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 стечено на том језику); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним и потписаним пријавним формуларом 
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве без потребне документације уз пријаву, као и фотокопије 
докумената које нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса достави-

ти лично у школи радним данима од 9.00 до 14.00 часова или 
поштом на горе наведену адресу са назнаком: „За конкурс за 
пријем у радни однос”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе путем телефона: 014/3421-168.

Спремачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане у чл. 
139. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), и 
Правилником о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи “Милан Ракић” Мионица и то: I) да је стекао 
одговарајуће образовање: завршена основна школа у складу 
са Правилником о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи “Милан Ракић” Мионица; II) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ђацима и 
ученицима; III) да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела прмање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; IV) да има држављанство Репу-
блике Србије; V) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази који се прилажу: потписана 
пријава са кратком биографијом, тачном адресом пребива-
лишта и актуелним бројем фиксног или мобилног телефона; 
попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(за лица која су стекла академско звање мастер доставља се и 
оверена фотокопија дипломе о завршеним основним академ-
ским студијама); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности 
- уверење из казнене евиденције да лице није осуђивано за 
кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење из МУП-а, оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење из 
основног и вишег суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак донета наредба о спровођењу истраге, покре-
нута оптужница или донето решење о одређивању притвора 
за кривична дела за која је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 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 стечено на том језику); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним и потписаним пријавним формуларом 
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве без потребне документације уз пријаву, као и фотокопије 
докумената које нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса достави-
ти лично у школи радним данима од 9.00 до 14.00 часова или 
поштом на горе наведену адресу са назнаком: „За конкурс за 
пријем у радни однос”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе путем телефона 014/3421-168.

ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
14000 Ваљево, Владимира Назора 2

тел. 014/221-512

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139. и 140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони, 
и 10/2019, 27/2018 - др.закони и 6/20 ), и то: 1. да има одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 

88/2017, 27/2018 - др.закони, и 10/2019, 27/2018 - др.закони 
и 6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник РС- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,13/18 и 11/2019 ); 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (доказ су у обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Докази о испуњености услова из . тач. 1), 3),4) и 5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачка 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чланом 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. бр. 88/2017, 
27/2018 - др.закони, и 10/2019, 27/2018 - др.закони и 6/20 ), 
који се доказују приликом пријема у радни однос и провера-
вају у току рада. Докази о испуњености услова саставни су део 
пријаве на конкурс, осим доказа да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, коју прибавља пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја у делу „Ново на сајту”) и исти достављају, читко попуњен 
и оштампан, школи са следећом потребном обавезном доку-
ментацијом: 1. пријаву на конкурс са краћом биографијом 
својеручно потписану; 2. доказ о одговарајућем образовању, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др.закони, и 10/2019, 27/2018 - др.закони и 6/20 ) и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС- 
Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17 ,13/18 и 11/2019 ); 3. уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 4. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
5. доказ о знању српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад у школи се доставља само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику на којем се 
остварује образовно-васпитни рад; 6. потврду о некажњавању 
надлежне полицијске управе, не старију од 1 месеца(оригинал 
или оверену фотокопију - доказ да кандидат није осуђиван, 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 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 пона-
шање; 7. уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139. и 140. ЗОСОВ у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који уђу у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка, о чему ће благовремено бити обавештени. Фотокопије које 
се подносе морају бити оверене, у супротном се неће узети у 
разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс 
неће бити разматране. Пријаве се достављају на горе наведе-
ну адресу, у затвореној коверти, са напоменом: “За конкурс - 
наставник математике”. Контакт телефон: 014/221-512.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139. и 140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони, 
и 10/2019, 27/2018 - др.закони и 6/20 ), и то: 1. да има одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др.закони, и 10/2019, 27/2018 - др.закони 
и 6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник РС- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,13/18 и 11/2019 ); 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
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насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (доказ су у обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Докази о испуњености услова из . тач. 1), 3),4) и 5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачка 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чланом 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. бр. 88/2017, 
27/2018 - др.закони, и 10/2019, 27/2018 - др.закони и 6/20 ), 
који се доказују приликом пријема у радни однос и провера-
вају у току рада. Докази о испуњености услова саставни су део 
пријаве на конкурс, осим доказа да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, коју прибавља пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја у делу “Ново на сајту”) и исти достављају, читко попуњен 
и оштампан, школи са следећом потребном обавезном доку-
ментацијом: 1. пријаву на конкурс са краћом биографијом 
својеручно потписану; 2. доказ о одговарајућем образовању, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању у 
складу са чланом140. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др.закони, и 10/2019, 27/2018 - др.закони и 6/20 ) и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС- 
Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17 ,13/18 и 11/2019 ); 3. уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 4. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
5. доказ о знању српског језика, на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи, се доставља само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; 6. потврду о некажња-
вању надлежне полицијске управе, не старију од 1 месеца 
(оригинал или оверену фотокопију - доказ да кандидат није 
осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (издаје МУП); 7. уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139. и 140. ЗОСОВ у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који уђу 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака, о чему ће благовремено бити оба-
вештени. Фотокопије које се подносе морају бити оверене, у 
супротном се неће узети у разматрање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве на конкурс неће бити разматране . Пријаве се 
достављају на горе наведену адресу, у затвореној коверти , са 
напоменом: “За конкурс-наставник разредне наставе”. Контакт 
телефон: 014/221-512.

Библиотекар
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139. и 140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони, 
и 10/2019, 27/2018 - др.закони и 6/20 ), и то: 1. да има одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др.закони, и 10/2019, 27/2018 - др. закони 
и 6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник РС- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,13/18 и 11/2019 ); 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 

5. да зна српски језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (доказ су у обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Докази о испуњености услова из . тач. 1), 3),4) и 5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачка 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чланом 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20), 
који се доказују приликом пријема у радни однос и провера-
вају у току рада. Докази о испуњености услова саставни су део 
пријаве на конкурс, осим доказа да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, коју прибавља пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја у делу “Ново на сајту”) и исти достављају, читко попуњен 
и оштампан, школи са следећом потребном обавезном доку-
ментацијом: 1. пријаву на конкурс са краћом биографијом 
својеручно потписану; 2. доказ о одговарајућем образовању, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању у 
складу са чланом140. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др.закони, и 10/2019, 27/2018 - др.закони и 6/20 ) и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС- 
Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/2019 ); 3. уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 4. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
5. доказ о знању српског језика, на којем се остварује образов-
но-васпитни рад у школи, се доставља само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику на којем се 
остварује образовно-васпитни рад; 6. потврду о некажњавању 
надлежне полицијске управе, не старију од 1 месеца(оригинал 
или оверену фотокопију - доказ да кандидат није осуђиван, 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(издаје МУП); 7. уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139. и 140. ЗОСОВ у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који уђу у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка, о чему ће благовремено бити обавештени. Фотокопије које 
се подносе морају бити оверене, у супротном се неће узети у 
разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс 
неће бити разматране. Пријаве се достављају на горе наве-
дену адресу, у затвореној коверти, са напоменом: “За кон-
курс-библиотекар”. Контакт телефон: 014/221-512.

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених чл. 24. 
став 1. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бој 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 
95/2018-аутентично тумачење), треба да испуњава и услове 
предвиђене чланом 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др.закони, и 10/2019, 27/2018 - др.закони и 6/20 
) и то: 1. има одговарајуће образовање за рад на радном 
месту чистачица- завршена основна школа; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (доказ су у обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Докази о испуњености услова из . тач. 1), 3), 4) и 5) састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачка 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства (налази се на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја у делу “Ново на 
сајту”) и исти достављају, читко попуњен и оштампан, школи 
са следећом потребном обавезном документацијом: 1. пријаву 

на конкурс са краћом биографијом својеручно потписану; 2. 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној шко-
ли; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 4. оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 5. 
потврду о некажњавању надлежне полицијске управе, не ста-
рију од 1 месеца ( оргинал или оверена фото копија)- доказ да 
кандидат није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (издаје МУП); 6. доказ о знању српског 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; 7. доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности (лекарско уверење) доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139. ЗОСОВ у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који уђу у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака, о чему ће благовремено 
бити обавештени. Фотокопије које се подносе морају бити ове-
рене, у супротном се неће се узети у разматрањ. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на горе наведену адресу, у затвореној 
коверти, са напоменом: “За конкурс-чистачица”. Контакт теле-
фон: 014/221-512.

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених чл. 24. 
став 1. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бој 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 
95/2018-аутентично тумачење), треба да испуњава и услове 
предвиђене чланом 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20 
) и то: 1. да има одговарајуће образовање за рад на радном 
месту домар/мајстор одржавања- завршено средње образо-
вање, трећи степен, образовни профил машинске или електро 
струке; 2. да има положен испит о стручној оспособљености 
за безбедан начин рада са парним котловима; 3. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 4. да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 5. да има држављанство Републике Србије; 
6. да зна српски језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (доказ су у обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Докази о испуњености услова из тачака 1), 2), 4), 5) и 6) сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 3) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства (налази се на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја у делу “Ново на 
сајту”) и исти достављају, читко попуњен и оштампан, школи 
са следећом потребном обавезном документацијом: 1. пријаву 
на конкурс са краћом биографијом својеручно потписану; 2. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем образо-
вању, трећи степен, образовни профил машинске или електро 
струке; 3. оверену фотокопију уверења о положеном испиту о 
стручној оспособљености за безбедан начин рада са парним 
котловима; 4. уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију не старије од 6 месеци); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 6. доказ о 
знању српског језика, на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад у школи, се доставља само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; 7. потврду о некажњавању надлеж-
не полицијске управе, не старију од 1 месеца(оригинал или 
оверену фотокопију - доказ да кандидат није осуђиван, пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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; 8. уверење 

Наука и образовање
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о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139. ЗОСОВ у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који уђу у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака, о чему ће благовремено 
бити обавештени. Фотокопије које се подносе морају бити ове-
рене, у супротном се неће се узети у разматрање. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на горе наведену адресу, у затвореној 
коверти, са напоменом: “За конкурс- домар/мајстор одржа-
вања”. Контакт телефон: 014/221-512.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“

17514 Џеп
тел. 017/479-130, 017/479-240

Наставник математике
у централној школи у Џепу и издвојеном 

одељењу у Мањаку

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да кандидат има одговарајуће образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), студије другог 
степена из научне, односно области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву приложи-
ти: пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, оверени доказ о школској спреми (диплома), уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци, извод из матичне 
књиге рођених (оверени), потврду високошколске установе о 
остварености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са ЕСПБ (лице које је стекло високо образовање по про-
пису почев од 10. септембра 2005. године). Лице мора да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потврду 
да лице није осуђивано за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Напомена: лекарско уверење подноси 
се пре закључења уговора о раду и то од стране лица које је 
примљено по конкурсу. Проверу психофизичких способности 
за рад са ученицима обавља надлежна служба за послове 
запошљавања у Врању са кандидатима који уђу у ужи избор, 
а испуњавају услове конкурса, применом стандардизованих 
поступака,сходно члану 154 став 5 Закона. Рок за подношење 
пријава на конкурс 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве подносити на адресу: ОШ „Војвода Радомир 
Путник“ Џеп, 17514 Џеп. Контакт телефон школе: 017/479-130 
или 017/479-240, звати од 7 до 14 сати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
17500 Врање, Омладинска 20

Професор математике 
2 извршиоца

Чистач (помоћни радник)
у централној школи у Врању (три извршиоца) 

и издвојеном одељењу школе у Бресници 
(један извршиоц)

4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове кон-
курса: 1) имају одговарајуће образовање у складу са чланом 
8. став 2. ЗОСОВ-а и имају једно од следећих звања у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи и то: за радна места 
наставника математике: професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене, дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику, дипломирани математичар- информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипломирани математи-
чар за математику економије, професор информатике - мате-
матике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипломирани матема-
тичар - математика финансија, дипломирани информатичар, 
мастер математичар, мастер професор математике, мастер 
професор математике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике и математике, 
мастер професор информатике и математике, дипломира-

ни професор математике - мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер, дипломирани математичар -професор 
математике, дипломирани математичар - теоријска матема-
тика, дипломирани инжењер математике, професор хемије 
- математике, професор географије- математике, професор 
физике - математике, професор биологије- математике, про-
фесор математике - теоријски смер, дипломирани математи-
чар и информатичар, дипломирани математичар - механичар 
и мастер професор предметне наставе. Лица са академским 
звањем мастер односно дипломирани мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на студијским програ-
мима из области математике или примењене математике или 
двопредметне наставе математике и физике односно матема-
тике и информатике. - за радна места чистача (помоћног рад-
ника): завршена основна школа, 2) имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) нису 
осуђивани правоснажном песудом 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 малелет-
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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4) имају држављанство Републике Србије, 5) знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуње-
ности услова из алинеје 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из алинеа 2 пре закључења уговора о раду. Конкурс 
траје осам дана од дана објављивања. Пријаве са доказима 
о испуњености услова конкурса доставити на адресу Основне 
школе “Доситеј Обрадовић” Врање, Омладинска 20. Непотпу-
не и неблаговремене опријаве се неће узимати у разматрање.

ГИМНАЗИЈА
17540 Босилеград, Георги Димитров 23

тел. 017/877-360

Наставник хемије

Наставник срспког језика и књижевности

Наставник историје

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) по пропису који утврђује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
према прописима који су утврђивали високо образовање до 
10. септембра 2005. год.; да испуњава услове прописане Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у средњој школи (“Службени гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изричена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изечену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: пријаву 
на конкурс са основним биографским подацима - за засни-
вање радног односа – својеручно потписану; одштампани и 
попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС, у делу “Ново на сајту”, на адреси: http:www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08FORMULAR–ZA-KONKURISAWE.doc; 
оверену фотокопију дипломе или уверење о дипломирању; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о државњанству; 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; извод из казнене евиденције као доказ о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полцијска 
управа (не старије од 6 месеци); познавање српског језика и 
доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад (бугарски језик). Фотокопије које се подносе морају 
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће 
се узети у разматрање, као и непотпуне и неблаговремене 
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима који врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду, 
доставља уверење о здравственој способности, не старије од 
шест месеци. Оглашавање извршити у публикацји „ПОСЛО-

ВИ“. Пријаве са потребном документацијом слати у року од 
осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ на 
адреси: Гимназија, Георги Димитрова 23, 17540 Босилеград 
или предати лично.

Квалификовани радник - ложач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Уз пријаву доставити 
следећа документа: диплома о стеченом образовању; уве-
рење о држављанству; уверење о неосуђиваности; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о стручној оспособљености 
за обављање послова и радних задатака руковаоца парним 
котловима на чврсто гориво. Пријаве са потребном докумен-
тацијом слати у року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији “Послови”, на адреси: Гимназија, Георги Димитрова 23, 
17540 Босилеград или предати лично.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”

17540 Босилеград, Иво Лола Рибар бб
тел. 017/877-091

Наставник српског језика и књижевности

Наставник историје
(издвојено осморазредно одељење у селу 

Бистар - 35%, издвојено осморазредно 
одељење Доња Љубата - 35%, издвојено 
осморазредно одељење Горња Љубата - 

30%)

Дефектолог

Наставник биологије
матична школа у Босилеграду 20%, 

издвојено осморазредно одељење Горња 
Љубата 40% и издвојено осморазредно 

одељење Доња Љубата 40%)

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др. Закон и 10/19) 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), и то: 1. да има 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лица из тачке 1. подтачка (2) мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 3. да има држављанство Републике Србије; 4. да зна 
српски језик као и језик националне мањине (бугарски језик), 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани образац пријавног фор-
мулара кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; потврду или уве-
рење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену копију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену копију); кратку биографију; доказ о 
знању српског језика и језика националне мањине (бугарски 
језик) на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима у Националну службу за запошљавање, 
која ће извршити процену применом стандардизованих посту-
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пака. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова доставити путем поште на адресу: 
Основна школа „Георги Димитров”, Иво Лола Рибар бб, 17540 
Босилеград или лично код секретара школе, са назнаком 
„За конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. У пријави обавезно навести 
контакт телефон. Школа није у обавези да врати конкурсну 
документацију пријављеним кандидатима. Ближе информа-
ције о конкурсу кандидати могу добити од секретара школе, 
контакт тел. 017/877-091. 

Секретар
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 132. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др. Закон и 10/19) и 
то: поседује одговарајуће високо образовање из обласи прав-
них наука у складу са чланом 140 став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије 
или основне студије у трајању од најмање 4 године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10 септембра 
2005. године); да има дозволу за рад секретара (под дозволом 
за рад секретата сматра се: лиценца секретара, стручни испит 
за секретара, правосудни испит, стручни испит за запослене 
у органима државне управе или државни стручни испит); 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик као и језик националне мањине (бугарски 
језик), на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани образац пријавног фор-
мулара кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; потврду или уве-
рење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену копију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену копију); кратку биографију; доказ о 
знању српског језика и језика националне мањине (бугарски 
језик) на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима у Националну службу за запошљавање, 
која ће извршити процену применом стандардизованих посту-
пака. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова доставити путем поште на адресу: 
Основна школа „Георги Димитров”, Иво Лола Рибар бб, 17540 
Босилеград или лично код секретара школе, са назнаком 
„За конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. У пријави обавезно навести 
контакт телефон. Школа није у обавези да врати конкурсну 
документацију пријављеним кандидатима. Ближе информа-
ције о конкурсу кандидати могу добити од секретара школе, 
контакт тел. 017/877-091. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“

17500 Врање, Моше Пијаде бб

Наставник стоматолошке групе предмета

Наставник медицинске групе предмета

Наставник фармацеутске групе предмета
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магистар фармације.

Наставник здравствене неге
УСЛОВИ: виша медицинска сестра- техничар, виша медицин-
ска сестра, струковна медицинска сестра, организатор здрвас-
твене неге, специјалиста струковна медицинска сестра, дипло-
мирана медицинска сестра, мастер медицинска сестра, виша 
медицинска сестра општег смера, виша медицинска сестра 
инетрнистичког смера, виша медицинска сестра хируршког 

смера, виши медицински техничар, дипломирани организатор 
здравствене неге - мастер, мастер организатор здравствене 
неге. Лице треба да има предходно стечено средње образо-
вање у подручју рада Здравство и социјална заштита за обра-
зовни профил педијатријска сестра - техничар.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање, 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 3) није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) има 
држављанство Републике Србије, 5) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из ста-
ва 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова 
из става 1. тач. 1), 3) - 5) овог члана сатавни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс са 
кратком биографијом доставити оригинале или оверене фото-
копије следећих докумената: - диплому или уверење о стече-
ном одговарајућем образовању, уверење о држављанству-не 
страије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење из казнене евиденције, уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима и децом дос-
тавља се пре закључења уговора о раду, пријавни формулар 
са званичне странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана од дана објављивања. Оглас објавити у публикацији 
“Послови”. Пријаве слати са назнаком: “За конкурс”, на адре-
су школе: Медицинска школа „Др Изабел Емсли Хатон“, Моше 
Пијаде бб, 17501 Врање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „ВУЛЕ АНТИЋ“ 

17501 Врање, Радних бригада 2

Наставник дефектолог - олигофренолог
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане члановима 139 140 и 142 Закона о 
основама система оразовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
број 10/2019). Кандидат мора да испуњава услове у погледу 
стручне спреме, односно да је: дипломирани дефектолог- 
олигофренолог, мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју, дипломирани дефектолог - мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривично дело насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не 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 зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавју формулар за 
пријаву на конкурс на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС и одштампа-
ни пријавни формулар заједно са потребном документацијом 
достављају школи. Кандидати уз пријавни формулар прилажу: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (којом 
се потврђује стручна спрема), оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству (не страије од 6 месеци), 
уверење или потврде о неосуђиваности за горе наведена кри-
вична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа, кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, достављају и доказ 
да познају језик на коме се остварује образовно - васпитни 
рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом 
средњем, вишем или виском образовању на српском јези-
ку или оригинал или оверена фотокопија уверења односно 
потврде о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна НСЗ. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој 

способности, не старије од шест месеци. Пријавни формулар 
са потребном документацијом се подноси лично или шаље на 
адресу: Школа за основно и средње образовање “Вуле Антић”, 
Радних бригада 2, 17501 Врање, у року од 8 (осам) дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17525 Трговиште
Осма српска ударна бригада 1

Психолог 
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду (“Службени глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука 
УС и 113/17 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат мора 
да испуњава и посебне услове прописане члановима 139, 140. 
и 142. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018- др. закони и 
10/2019. у даљем тексту: Закон) и то: одговарајуће образо-
вање у складу са члановима 140. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018- др. закони и 10/2019. у даљем тексту: 
Закон); под одговарајућим образовањем подразумава се висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, степен и 
врста образовања морају бити у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) за рад 
на радном месту психолога школе, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. У скла-
ду са чланом 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: краћу биографију, доказ да има одгова-
рајуће образовање - прописану врсту и степен стручне спреме 
(оверену фотокопију дипломе или уверења о одговарајућем 
образовању), доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019. у даљем 
тексту: Закон), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рија од 6 месеци). Лекарско уверење подноси се непосредно 
пре закључења уговора о раду, у складу са чланом 139. став 
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве уз потребну докумнтацију слати 
на адресу: Основна школа “Бранко Радичевић”, Осма српска 
ударна бригада 1, 17525 Трговиште.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
Општина Бујановац, Село Биљача

тел. 017/647-200

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених чл. 24. 
став 1. Закона о раду („Сл. ласник РС”, бој 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 
95/2018-аутентично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139. Закона о основама система 

Наука и образовање 
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образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 
– др. закон 10/19 и 6/20) и то: 1) има одговарајуће образо-
вање за рад на радном месту спремачице, завршена основна 
школа; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3) 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (пријем у рад-
ни однос у установама образовања и васпитања), доставити: 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној шко-
ли, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
потврду о некажњавању надлежне полицијске управе (не ста-
рију од 1 месеца). Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности (лекарско уверење) доставља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова за пријем у радни однос достављају се 
на адресу ОШ “Десанка Максимовић”, у Биљачи бб. 17522, са 
назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ВРШАЦ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
26300 Вршац, Дворска 17-19 

тел. 013/831-701
e-mail: vuk.karadzic1@gmail.com

Наставник енглеског језика и 
књижевности

са 70% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа, 
прописаних Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) потребно је 
да кандидат испуњава и посебне услове прописане чланови-
ма 139 и 140Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020) и то да: 1. да лице има одговарајуће образовање про-
писано чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања као и чланом 3. став 1. тачка9 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,2/17 и 3/17); 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова из става 1тачка 1), 3), 4) 
и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 
тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз 
пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно 
је да кандидат достави следећу документацију: -кратку буи-
ографију (CV), оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме у складу са 3. став 1 тачка 
9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,2/17 
и 3/17), уверење да није осуђиван-оригинал(не старији од 6 
месеци). Оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом, фото-
копију личне карте, уколико диплома није издата на српском 
језику, потврду да зна српски језик, а за лица која су стекла 
образовање на српском језику –доказ о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Доказ о здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима(лекарско уверење)прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Одлуку о 
избору кандидата донеће Конкурсна комисија након добијања 
резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање као и прија-
ве оних кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте 
и степена стручне спреме. Пријавни формулар са конкурсом 
траженим документима и доказима о испуњавању услова, 
доставити иу року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве се достављају на адресу: Основна школа „Вук 
Караџић” Вршац, Дворска 17-19, са назнаком „За конкурс“. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе или на телефон: 013/831-701.

ЗАЈЕЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Наставник практичне наставе - возач 
моторних возила, инструктор
за рад у подручју рада Саобраћај

УСЛОВИ: уз пријавни формулар који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију у року од дана 
од 8 дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи комисија 
именована од стране директора школе. Поред општих услова 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17) кандидати пријавље-

ни за наставника треба да испуњавају услове прописане чла-
новима 139. и 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 
10/12019 и 6/2020 - даље: Закон) и важећим Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Саобраћај („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015, 
2/2017, 8/2017, 16/2018 и 4/2019); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није утврђено дискриминаторно понашање, у смислу 
члана 139. став 1. тачка 3 Закона; да има држављанство Репу-
блике Србије и да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови за пријем у радни однос доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Кандидат подноси пријаву на конкурс у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља 
потребна документација, односно докази о испуњености усло-
ва за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе); извод из матичне 
књиге рођених, доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139. став 1.тачка 3) 
Закона и за кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (потврда, уверење или други документ 
издат од стране МУП-а РС); доказ да кандидат има држављан-
ство Републике Србије (уверење ); доказ о познавању српског 
језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - доставља само кандидат који није стекао образовање на 
српском језику (потврда, уверење или други документ којим 
се доказује да је испит из српског језика положен по програму 
одговарајуће високошколске установе) краћу биографију-СВ. 
У поступку одлучивања о избору наставника комисија упућује 
кандидате на претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима ученицима коју врши надлежна 
служба за запошљавање применом стандардизованих посту-
пака. Пријава се може поднети у просторијама школе или 
предати препорученом поштом на адресу: Техничка школа у 
Зајечару, Кнегиње Љубице 3-5, 19000 Зајечар, са назнаком “За 
конкурсну комисију”. Информације о конкурсу могу се добити 
телефоном на број 019/422-876. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса примљена 
документација се не враћа кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник предметне наставе - 
француски језик

на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (боловање)

УСЛОВИ: поред општих услова из Закона о раду за заснивање 
радног односа кандидат мора да испуњава посебне услове 
прописане чл. 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17, 27/18-др. закон, 10/19, 
6/20) и то: 1. да има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 88/2017, 27/18-др.
закон и 10/19) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018, 11/2019); 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела давање 
или примање мита; за кривична дела из групе кривична дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
првом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије, 5. да зна 
српски језик на коме се остварује образовно- васпитни рад, 
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: Попуњен 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (уписати број 
телефона за контакт), оверена копија дипломе или уверења 
о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење МУП-а о неосуђиваности не старије од 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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3 месеца (оригинал или оверена фотокопија). Уколико канди-
дат није стекао образовање на српском језику доставља доказ 
(уверење или потврду) одговарајуће високошколске устано-
ве да је положио испит из српског језика. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 
докази и који испуњавају услове за оглашени посао, упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за запошљавање о чему ће 
кандидати бити обавештени на бројеве телефона које су наве-
ли у својим пријавама. Разговор с кандидатима ће се обавити у 
просторијама школе, а кандидати ће о датуму и времену бити 
обавештени на контакт адресе које су навели у својим прија-
вама. Доказ о здравственој способности за рад са ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Подне-
та документација са пријемним формуларом се не враћа кан-
дидатима. Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
доставити поштом или лично у затвореној коверти на адресу: 
Основна школа “Митрополит Михаило” Сокобања, Митропо-
лита Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За конкурс”.

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ”

Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Сарадник - медицинска сестра за 
превентивну здравствену заштиту и негу

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом, лице тре-
ба да испуњава следеће услове: 1) средње образовање здрав-
ствене струке у трајању од четири године, медицинска сестра 
-техничар ( општи смер); 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело  примање 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добра заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на којем се остварује васпитно-образовни рад (дипло-
ма о стеченом образовању на српском језику које се приложи 
као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српског 
језика под овом тачком 5). Уз пријаву кандидат прилаже сле-
дећу документацију (у оргиналу или оверену фотокопију): 1. 
кандидат попуњава пријавни формулар на званичној стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и заједно са одштампаним пројавним формуларом, установи 
треба да достави и: 2. оверен препис дипломе о стручној спре-
ми; 3. извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци); 4. уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); 
5. уверење надлежне полицијске управе да није осуђиван за 
напед наведена кривична дела. Лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве са 
кратком биографијом и потребном документацијом доставити 
на следећу адресу: Предшколска установа „Пава Сударски“ 
Нови Бечеј, Јаше Томића 1, у року од 15 дана од дана објављи-

вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотоко-
пијама, неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
“МИХАЈЛО ПУПИН” 

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у сва звања за ужу научну 
област Текстилно одевне науке
на одређено време од пет година 

УСЛОВИ: доктор наука у звање доцент, ванредни и редовни 
професор може бити изабрано лице које испуњава услове из 
члана 74. Закона о високом образовању, подзаконским акти-
ма и општим актима Универзитета у Новом Саду и Техничког 
факултета „Михајло Пупин” Зрењанин. Пријаве са прилозима 
(докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене 
фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном 
звању, списак објављених научних и стручних радова, књи-
ге и саме радове подносе се Факултету у року од 8 од дана 
објављивања у публикацији „Послови” на адресу: Технички 
факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, за 
конкурс. Контакт телефон: 023/550-501.

Највећа понуда слободних 
послова на једном месту
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На евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења

              - друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се 

особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, од-
носно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спрем-
на да ради, која није засновала радни однос или на други начин 
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и 
активно тражи запослење.

Запосленим који тражи промену запослења сматра се 
особа која је у радном односу или је на други начин остварила 
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се 
на евиденцији лица која траже промену запослења.

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

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотогра-

фијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног др-
жавног органа, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

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

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

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

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запо-

шљавање обавља се лично, у организационим јединицама На-
ционалне службе, према месту пребивалишта, односно месту 
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате бо-
равиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и 
повећамо ваше могућности за запошљавање.

• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем 
- публикација ,,Послови“
- огласна табла 
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs  

• Информисање путем интернета и у центрима за информи-
сање и професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору, 
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из катего-

рија теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради са-

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Нацио-
налне службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

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

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

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

Суботица 
Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


